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CATALOGO
DA

IMPORTANTE E PRECIOSÍSSIMA LIVRARIA

Que pertenceu aos notáveis escritores e bibliófilos

Condes de Azevedo e de Samodães
Enriquecido de notas bibiiográficas e noticias de varias edições

de muitas das obras descritas.

E também de numerosos "fac-similes" de portadas,

frontispicios, paginas, gravuras, registos de lugar e de data de impressão

das mesmas obras, etc.

REDIGIDO POR

JOSÉ DOS SANTOS
Com uma INTRODUÇÃO pelo erudito escritor e bibliófilo

Sr. Anselmo Braamcamp Freire

PRIMEIRA PARTE
A-M

Que ha de ser vendida em leilão no dia 23 de Maio próximo

e dias seguintes, ás horas adiante indicadas,

em local oportunamente anunciado

SOB A DIRECÇÃO DE

João Vicente da Silva Coelho

M CM XXI

TIP. DA EMjPRESA LITERÁRIA E TIPOGRÁFICA

321, RUA DA BOAVISTA, 321

PORTO
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CATALOGO
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:íA de AZEVJíDO-SAMODÃES



Obras Bibliográficas e Literárias mais importantes compulsadas

durante a elaboração do presente Catálogo

Almirante— Bibliografia militar de Espafia. Madrid, 1876. In-S.o max.

Azevedo Soares — Bibliografia nobiliarchica portvgveza. Braga, 1916, in-8.o gr.

Barbier-Dictionnaire des ouvrages anonymes. Paris, 1S72-S9, iii-S.o gr., 5 vols,

Barbosa Machado-Bibliotheca lusitana. Lisboa, 1745-52, in-fol., 4 vols.

Barrantes- Catálogo razonado y critico... Madrid, 1S63, in-S.".

Bernardes Branco— Portugal e os estrangeiros. Lisboa, 1879-95, in-8.o, gr., 5 vols.

Boletim da Sociedade de Bibliophilos «Barbosa Machado». Lisboa, 1912-15, in-8.o, 3 vols.

Braamcamp Freire-Vida e obras de Gil Vicente... Porio, 1919, in-4.o gr.

Brunei- Manuel du libraire et de ramatenr de livres. Paris, 1860-89, S vols.

Canto -Bibliotheca açoriana Açores, 1890-900, in-S.o, 2 vols.

Colmeiro— La botânica y los botânicos de la península hispano-Iusitana. Madrid, 1S5S, in-S.o gr

Consigliero Pedroso-Catálogo bibliographico das publicações relativas aos descobrimentos por-

tugueses. Lisboa, 1912, in-8.o.

Duplessis-Bibliogr.nphie parémiologique. Paris, 1847, in-8.o.

Fernandes Tomás- Cartas bibliographicas. Coimbra, 1876-77, in-S.", 2 Series.

Ferreira da Fonseca -Subsídios para um Diccionario de pseudónimos, iniciaes e obras anonymas

de escritores portuguezes. Lisboa, 1896, in-S.o.

Ficalho— Garcia da Orta e o seu tempo. Lisboa, 1886, in-8.o.

Figanière- Bibliographia histórica porlugueza. Lisboa, 1850, in-S.o.

Firmin-Didot-Catalogue des livres de M. Ambioise... Paris, 1878-84, 6 "-'s.

Gallardo-Ensayo de una biblioteca espaiiola... Madrid, 1866-89, ,4 vols.

Garcia Peres— Cat.ilogo razonado, biográflco y bibliográ6co... Madrid, 1890, in-8.o.

Garcia Rico- Biblioteca Hispânica. Catálogo de libros... Madrid, 1916, in-8.o.

Garraux-Bibliographie Brésiliene (1500-1808). Paris, 1898, in-S.o gr.

Gradas -A Imprensa em Goa nos séculos XVI, XVII, e XVIII. Nova-Goa, 1880, in-8.o.

Heredia- Catalogue de la bibliotheque de M. Ricardo... Paris, 1891-91, in-4.o gr., 4 vols.

Kugelmann-Histoire de rimprimerie en Portugal. Paris, 1867, in-S.o.

Leclerc - Bibliotheque américaine. Paris, 1878-91, ín-8.o gr. e Supplemcnt (n.o 1 e 2).

Martins de Carvalho— Diccionario bibliographico militar portuguez. Lisboa, 1891, in-S.o gr.

Melchór Garcia -Catálogo paremilôgico. Madrid, 191S, in-S.o gr.

Moniz-Catalogue de la bibliotheque de M. Fernando Palha. Lisbonnc, 1896, in-S.o gr., í vols.

Morante-Catalogus librorum Doctoris D. Joach. Gomez de la Cortina... Matrit, 1854-62, in-

S.o, S vols. ; e Suplementum, 1 vol.

Nicolau António- Biblioteca Hispana vetus, et nova. Matrit, 17SS, in-fol., 4 vols.

Paulilschke-Die Afrika-literatur in der zeit vont 1500 bis 1750 N. Ch. Wien, 1882, in-S.o.

Pinto de Matos- Manual bibliographico portuguez. Porto, 1S7S, in-8.o.

Ricardo Jorge-Francisco Rodrigues I.obo. Estudo biogr. e crit. Coimbra, 1920, inS.o gr.

Rodrigues— Bibliotheca Brasilicuse. Cat.ilogo annolado. Rio de Janeiro, 1907, in-S.o gr.

Sacramento Blake- Diccionario bibliogr. brazileiro. Rio de Janeiro, 1SS3-902, in-S.o, 7 vols.

Salva y Mallen-Catálogo de la biblioteca de Salva. Valência, 1872, in-8.0 gr., 2 vols.

Sanchez-Bibliografia zaragozana dei siglo XV. Madrid, 1908, in-4.o max.
Serrano y Sanz-Apuntes para una biblioteca de escritoras espanolas desde el ano 1401 ai 1883

Madrid, 1903-905, in-4.o gr., 2 vols.

Silva (/«ocertcío)- Diccionario bibliographico portuguez. Lisboa, 1858-1920, in-S.o, 21 vols.

Sousa Viterbo-O movimento typographico e litterario em Coimbra no século XVI. Coimbra.
tl894, in-S.o.

Fr. Bartolomeu Ferreira. O primeiro censor dos Lusíadas. Lisboa, 1891, in-8.0 gr.
Teixeira de Melo- Catálogo da Exposição permanente dos cimelios da Bibliotheca Nacional

Rio de Janeiro, 1885, in-8.0 gr.

Ternaux- Bibliotheque américaine... Paris, 1837, in-8.0.

Tito de Noronlia-A imprensa portugueza durante o século XVI. Porto, 1874, in-8.0.
Ordenações do reino. Porto, 1873, in-4.o.

Trindade -Catálogo da livraria... José Maria Nepomuceno. Lisboa, 1897, In-S.o.
Viiiaza- Bibliografia espafiola de lenguas indígenas de América. Madrid, 1892, in-8.0 max.
Vindel- Catálogos. Madrid, 1901-17, in-S.o, diversos vols.

Xavier da Cunha -Impressões Deslandesianas. Lisboa, 1896, in-8.0, 2 vols.
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CONDIÇÕES DO LEILflO

1.—Em todos os dias de leilão haverá exposição dos

livros uma hora antes de começar a venda.

2.—Pôde ser exigido signal de 20 7o quando os lo-

tes arrematados não sejam pagos em seguida.

3.—Depois de escudos 1$, não se admite lanço infe-

rior a fio centavos.

4.—Os lotes serão retirados nas 24 horas que segui-

rem á arrematação.
5.—No ultimo dia de leilão, serão novamente pos-

tos em praça os lotes que não tiverem sido pagos.

6.—Feita a adjudicação e entregues os lotes, não se

admitem reclamações.
7.—O arrematante pagará 10 °/„ sobre o preço da

arrematação, 5 "/„ dos quais são para a Biblioteca Nacio-

nal de Lisboa (Decreto n.° 7002).

ADVERTÊNCIA
O Içilão efeçfliar=se=ha aos dorningos, ás 13 horas, ç

aos dias dç sernana, ás 20 horas,

iiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La VENTE aura lieu le 23 Mai prochain et jours

suivants, sous la direction de Mr. João Vicente da Silva Coe-

lho, Libraire, 27, Rua do Mundo, 29—LlSBONNE, Por-

tugal.

POUR LES COMMANDES
Mr. João Vicente da Silva Coelho— Livraria, 27,

Rua do Mundo, 29— LISBONNE ; Mr. Manuel dos San-

tos— Livraria, 13, Largo do Calhariz, 14— LISBON-
NE ; Mr. José dos Santos — Livraria Lusitana, Calçada
do Combro, 131 — LISBONNE. Se chargent des com-
missions par cette VENTE, des personnes qui voudront

bien les leur confier en envoyant les commandes, acom-
pagnées des prix de chaque lot.

Voir les conditions



Encomendas para Portugal

Recebem-se nas seguintes condições

:

1/ Devem ser acompanhadas do preço por que se

deve arrematar cada lote.

2/ A comissão ó de 10
"/(, sobre o preço da arrema-

tação dos lotes pedidos.

3." Não se executam sem prévio pagamento, que

pôde ser feito

:

1." Enviando, como sinal, a quantia equiva-

lente a 50 °/o do total dos preços oferecidos.

2.° Autorizando casa bancaria, ou pessoa esta-

belecida em Lisboa, a satisfazer a importância das

arrematações á apresentação das respectivas contas.

4." Os lotes serão entregues á pessoa encarregada

de os pagar, ou remetidos dii-ectamente, sendo as despe-

zas por conta do comprador.

Commandes poiír TÉfranger

Les commandes seront executées dans les condi-

tions suivantes

:

1^ Pris marque pour Tenchère de chaque lot.

2^ Commission de 107o du montant de lots achetés.

3^ Fraits et emballage par compte de Tacheteur.

4^ Pour le payement immediat des lots : cheque ou

ordre de crédit sur un banquier ou négociant de Lisbon-

ne, pour le montant des prix marques, accompagnant
les commandes.



Já há muito ouvia falar na livraria do Conde de

Azevedo como uma das melhores do país, não só pela ex-

trema raridade de muitas das suas espécies bibliográfi-

cas, como também pela escolha, cuidada e inteligente,

que o distinto escritor empregou, ajudado em parte na
aquisição de muitos dos seus livros por outro cultor das

letras, Camilo Castelo Branco. Vejo agora, percorrendo,

embora muito ao de leve, a primeira parte do magnífico

Catálogo, que a fama adquirida pela opulenta e preciosa

biblioteca era merecidamente justa. A admirável cole-

cção de livros e folhetos bem revela o são critério, a pro-

cura paciente e lúcida, e o bom gosto literário do apai-

xonado bibliófilo e ilustre escritor portuense, que à orga-

nização da sua biblioteca consagrou quási toda a sua

vida.

São realmente de maravilhar as peregrinas jóias li-

terárias e bibliográficas profusamente reunidas nesta no-

tabilíssima livraria, seguramente a mais rica de quantas

teem vindo ao mercado há cinquenta anos a esta parte.

Compreende obras relativas a todos os ramos do sa-

ber humano, e entre elas destacam-se muitas das produ-

ções literárias e scientíficas dos melhores poetas, prosa-

dores e sábios, tanto nacionais como estrangeiros, dadas

á luz pelos prelos de todo o mundo desde meado sé-

culo XV até nossos dias, quer em edições simples e mo-
destas, quer nas mais luxuosas e ornadas de primorosas

gravuras.

Há especialmente a notar, pelo seu merecimento e

raridade, nas várias espécies e colecções que constituem

a livraria, as seguintes : Crónicas monásticas e seculares

;

Relações, Notícias e Memórias históricas,— destacando-se



entre estas as relativas às nossas conquistas de Além-
mar, as da Independência (1340), etc; as preciosas cole-

cções de Autos da Fé (n.° 230); as dos Amadises de

Gaula (n.° 128), a das Lettere annve deWíndia, dei Giap-

po7ie, delia Gina, etc. (n.» 1770); a parte Bibliográfica,

Poética, etc, etc. E' também de altíssimo valor e apreço

a importante colecção de obras, antigas e modernas, re-

lativas à América, principalmente ao Brasil.

Indicadas as diversas colecções genéricas contidas

na livraria, chamarei ainda a atenção dos bibliófilos e

amadores para os seguintes livros descritos no presente

Catálogo, alguns dos quais são na verdade autênticas

preciosidades bibliográficas e literárias

:

Tragedia da vingança . . . dei Rey Agamenon de Ai-

res Vitoria, Porto, 1555 (n.° 54); Memorias diárias de la

gverra dei Brasil de Albuquerque Coelho, Madrid, 1654
(n.° 62); Kecopilação das cousas que convém guardar para
curar e perseverar da peste por Tomás Alvares e Garcia
de Salzedo (n.° 125); Artigo das Sisas, Lisboa, 1539 (n."

210); Trovas do Bandarra, Nantes, 1644 (n.V277); Espe-
lho de perfeyçam em língua portuguesa, e Livro das cons-

tituições d; costumes de fr. Brás de Barros, respectiva-
mente, Coimbra, 1533 e 1536 (n."' 330 e 331); Décadas
da Ásia de João de Barros e Diogo do Couto, Lisboa e
Madrid, 1552 a 1673 (n.° 335); Las mujeres illustres ãe
João Boccacio, Zaragoza, 1494 (n.° 429) ; Cancionero gene-
ral, Anveres, 1557 (n.° 565); Capitolos de Cortes. E leys,

Lisboa, 1539 (n.° 580); Cartas que os padres da Compa-
nhia de Jesus. . . escreverão do Japão, etc, Lisboa, 1570



e 1598 (ii.°' 612 e 613) ; La discreta Galatea de Miguel de

Cervantes, Lisboa, 1618 (n." 713); Compendio das chro-

nicas da ,Ordem. . . do Carmo de fr. Simão Coelho, Lis-

boa, 1572 (n.° 787); Constituições sinodaes do Bispado

Dangra, Lisboa, 1560 (n.° 845); Constituições da jurisdi-

çam ecclesiastica da Villa de Tomar, Lisboa, 1555 (?) (n.°

868); Los veinte trimphos de Vasco Dias Tanco de Fre-

jenal, impressão do século xvi (n." 1059) ; Statutos y
constituyções dos. . . Cónegos azuys. . ., Lisboa, 1540 (n."

1140); Arte de musica e canto dorgam do padre António
Fernandes, Lisboa, 1626 (n." 1180).

Terceira (á Sexta) parte da Chronica de Palmeirim

de Inglaterra por Diogo Fernandes, Lisboa, 1604 (n.°

1182); Arte de rezar as horas canónicas de Xisto Fi-

gueira, Salamanca, 1521 (n." 1237); Romancero general

de Pedro de Flores, Madrid, 1614 (n.° 1260); Imagem da
virtude do padre António Franco, Coimbra e Évora,
1714-19 (n." 1283); Ditos da freyra (Joana da Gama),
Évora, 1575 (?) (n.° 1343); Aliuio de caminantes de Juan
de Timoneda, Évora, 1575 (?) (n." 1343); Chronica de. .

.

Dom Emanvel por Damião de Góes, Lisboa, 1566-67 (n.*

1397); Discursos sobre los comércios de las dos índias de

Gomes Solis, 1622 (n." 1429); Jornada dos vassalos da
coroa de Portugal, pelo padre Bartolomeu Guerreiro,

Lisboa, 1625 (n.° 1472); Relaçam annval das cousas que

fizeram... pelo Padre Fernão Guerreiro, Lisboa, 1603-

611 (n.° 1474); Gesta proxime per Portugalenses l índia.

Ethiopia..., Colónia, 1507 (n.o 1609); Começase a vida

de... sam domingos por fr. Diogo de Lemos, Lisboa,

1525 (n." 1745); Hystoria dos cercos. . . por Jorge de Le-

mos (n." 1746); Las décadas de tito Uvio, Salamanca,



1497 (n.° 1799); Este he o livro e legeda que falia de to-

dollos feytos e payxões dos sãtos, Lisboa, 1513 (n." 1807);

Historia da vida do Padre Francisco Xavier pelo padre

João de Lucena, Lisboa, 1600 (n.» 1856); Doctrina de

principios e fundame^itos de chrislandade por D. João de

Melo, Lisboa, 1550 (?) (n." 2056) ; Memorial de cõfessores,

Coimbra, 1531 (n.° 2064); Missale scd'm ritú e consuetu-

dinem almce bracharensis, Lisboa, 1496 (n.° 2107); Mo-

narchia Lvsitana, Lisboa, 1690-727 (n." 2115); Libro pri-

mero dl espejo dei príncipe christiano pelo Dr. Francisco

de Monçon, Lisboa, 1544 (n.° 2118).

Lastimo a dispersão da biblioteca. Foi ela organi-

zada pelo Conde de Azevedo, um bibliófilo distinto, que
se não limitou a adquirir livros; em sua casa montou
uma tipografia e de alguns dos seus mais preciosos volu-

mes fez reproduções. Encontro mencionados por Inocên-

cio a Ropica pnefma de João de Barros; mas de todos os

seus serviços literários foi de certo o mais prestante o

Elencho das variantes e diferenças que se encontravam na
primeira parte da Chronica de D. Manuel de Damião de

Góes.

Fazia edições muito limitadas, mas disso não o

posso eu arguir. Era o Conde de Azevedo, como eu tam-
bém sou, da escola de Horácio.

Odi profanum vulgus et arceo.

Salitre, 1 de Março de 1921.

A. Braamcamp Freire.



ABREVIATURAS MAI5 UTILIZADAS E RESPECTIVAS

CHAVES ELUCIDATIVAS

Acail. fios Sc Acndemia das Sciencias.

Acad. R. das Sc Academia Real das Sciencias.

B. N. de L , 011 Bibl. Nac. de Lisb. . Biblioteca Nacional de Lisboa.

Bibl. Mun. do Porto Biblioteca Municipal do Poi lo.

liibl. d'Ajnda Biblioteca d'Ajiid;i.

Bibl. da Acad das Sc Biblioteca da Academia das Sciencias.

B. ou Br Brochado, Brochura.

Cari Carlonado.

Col., ou Coln Coluna.

' Cols., ou (oliis Colunas.

Ues Desenoadernado.

Dr., ou dr Dnulor.

K..oup;nc Encadernado.

E. iperg.) Encadernação de pergaminho.

n Folha.

ir Folhas.

Fr Frei.

Iiiip Impn. nsa, Injprcssa.

In-a^.o, In-':!.". In lfi.°, Inl-2.°, In 8.°,

ln-4.<', In-fiil., ele Indica os vários formatos dos livros

liuim Inumeradu.

Inunis Inunieradas.

Ms,, ou n;s Manuscrito, Manuscrita.

Mss., ou niss Manuscritos, Manuscritas.

OIT., ou Offic. Typ Oficina Tipográfica.

P., ou P." •.
. Padre.

Pag., ou Pags Pagina, Paginas.

Prel., ou Prels Preliminar, Preliminares.

S. 1., n. d Sem logar de impressão, nem da la.

Typ., ou Tip Tipografia.

Vol., ou Vols Volume, Volumes.

? No final de alguma data, período, ou

logar de registo de paginas de qual-

quer volume, é indicativo de que

tal data, período ou numero de pa-

ginas nos são de todo desconhecidas.





CATÁLOGO DA LIVRARIA

OUE PERTENCEU AOS

Condes de Azevedo e de Samodães

A
1—Abarca (PefM--LOS REYES |1 DE ARAGON i| EN ANALES i! HISTÓRICOS,

II
DISTKIBVIDOS EN DOS PARTES: ||

AL REY N. SEXOR
||
EN SV CON-

SEJO DE ARAGON: || POR EL PADRE || . . . H De la Companta dk Iksvs

II
... I PRIMEIRA PARTE. |i (Logar de linha formada por diversas vinhe-

tas tipográficas de ornamento) |1 CON PRIVILEGIO. |i
1|
EN MA-

DRID. En la Imprenta Imperial, \\ Ano de M. DC. LXXXII. — ln-fo\.

de XX pags. (prels) iniims., 323 nums., além de mais II inuiiis., finais.

As XX pags. prels. compreendem: frontispício - Dedicatória a D. Carlos II - rF,PI-

LOaO DE LA OBRA«.-.i/C£A/CM DEL M. R. PADRE \\ Prouiiicial'.- Aproba-

cions e iíce/iC/as- «PRIVILEGIO. -.FEE DE ERRATAS... - .TASSAS..-e «ÍN-

DICE..

SEGVNDA PARTE \\ DE LOS ANALES |1
HISTÓRICOS

||
DE LOS

REYES DE ARAGON l . . .
\\
En Salamanca, Por LVCAS PEIIEZ, Im-

pressor de la Vniversidad.
\\
Afio M. DC. LXA'X/V. — In-fol. vi pags.

(prels.) inums. e 418 nums. na frente, além de viri inums., finais —As
duas Partes em dois vols E.

As seis folhas prels. inums. inserem: frontispício. Dedicatória a D. Catalina de Ara-

gon... -.ADVERTÊNCIA.. - «CENSVRA.. - «PRIVILEGIO.. - e .TASSA..; e as

VIII finais: «ADICIONES, I! O EXPLICACIONES.. -«ÍNDICE DE AMBAS 1| PARTES
DE LOS ANALES.>-e «FE DE ERRATAS DE ESTA SEGVNDA PARTE..

Obra importante para o estudo do assunto que versa. Estimada. Belo exemplar.

Rara.

2—Abélard & Héloise.—Lettres completes d'AbéIard et d'Héloise. Traduction

nouvelle, précédée d'une préface par M. Gréard. Paris: Garwer Frères, s.

d. In-8.* de iv-xrx-480 pags. E.

Igr^^

liic

3—Abrahamo Ecchellensi.— CHRONICON
||
ORIENTALE,

||
LATINITATE DO-

NATUM
II
AB ABRAHAMO ECCHELLENSI || SYRO MARONITA E LI- ^ 1 âo

BANO,
II
Linguarum Syriacae & Arabicae in alma Parisiensium Academia



CATALOGO DA LIVRARIA

II
Professore Régio ac Interprete.

||
ACCESSIT SUPPLEMENTUM HIS-

TORI.-E ORIENTALIS,
||
ab eodem concionnatum. ||

NOVA EDITIO.
|1

(Gravura em cobre, contendo o escudo d'armas de Luís xiv) |: PAKI-

SIIS,
II
E TYPOGBAPHIA REGIA. \\ ||

M. DC. LXXXY. In-fol.

gr. de xli pags. (prels.) inums. e 264 nunis. E.

No fim, rematando o texto, o seguinte colofo.i: «PARISIIS,
||
E TYPOORAPHIA RE-

GIA,!] CURANTEU Skbastiani MAnBE Cbamoist,
II
e jusctem Typographia: Directo-

ra.
II

11 M. DC. LX.XXV..

Livro interessante e muito estimado. Primorosa edição. Belo exemplar, salvo uma leve

mancha d'agua na parte inferior das três primeiras e das ultimas folhas. - RARA.

4—Abrantes [Madame la Duchesse d']. — Catherine ii, par... Paris, Diimont,

1834. {Corbeil. impr. de Crété). In-S." de iv-.S05-ii pags. E.

Estimada. Pouco vulgar.

5 MÉMOIRES de Madame la Diicliesse d'Abrantès, ou souvenirs his-

toriques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le Consulat, I'Em-

pire et la Reslauratioií. Seconde éiition. Paris, Mame... 1835.

(No verso do anle-roslo: Paris.—Imp. de Cosson). In-8.", 11 vols. E.

Interersantes e muito estimadas. Boa edição e excelente exemplar; ene. contempora-

uea da impressão. - Pouco frequentes no mercado.

6 SCENES de Ia vie espagnole, par Madame d'Abrantès. Briichel-

les, Ad. Wahlen,.. . 18.36. ln-8.° peq., 2 vols. de 255 e254 pags. E,

Os frontispícios são embelez.ados com uma vinheta alegórica (comum nos dois).

7-Abreu (Aleixo de).—TRATADO DE LAS
i|
SIETE ENFERMEDADES,

|i
de la

inlUiiiiacion vniversal dei Higado, Ziibo, Pyloron, y Rinones, y de la obs-

trucion, de la
||
Satiriasi, de la Terciana y febre maligna

|| y passion Hipo-

oondriaca
||
Lleua otros-tres Tratados, dei mal de Loanda, dei Guzano,

II y de las Fiientes y Sedalts.
|| Dirigido ai Reuerendissimo Seíior P. Fr.

António de Solo
||
Mayor, Confessor de la Heal y Catliolica Magestade dei

II
Rey Don Philippe iiii. nuestro Senor. Hey de

||
las Espanas, y de Portu-

gal.
||
Autor el Licenciado Alexo de Abreu, Medico dei mismo Senor,...

\\
(Escudo d armas dos Soufo Maiores)

\\ Com licencia de la S. Inquisicion

Ordinário, <j dei Rey.
\\ || En Li.shoa, por Pedro Craeshecck Im-

prefuor dei Rey. Aíio 1C23.
|| «| A costa dei Autor. «1 Vendefe encafade [?)

ln-4.° de xxiv IT. (prels.) inums, e 'iiS nuins. na frente. E.

Compreendem as X.XIV ff. prels. s. n., além do front.: Licenías, Errata... Dedicatória,

Discurso de la vida dei autor, Discvrsvs ex itlustrivin virorvin floribvs i 'rca Librí

editioiíeni dcproiniitus. Qvaii dijicilc sit librvm comimiierc aduerte; Prologo altector.

Seguem-se diversos Sonetos, Rcdondillias, Epigrama, ctc, eni louvor do autor, de
Francisco Rodrigues Lobo (lútimo que fez em sua vida), de um Religioso, de Vascon-
ccllos de Brito, de Augustin Manuel de Vasconcellos, de Dona Anna de 'Sancto

Agustinlio, de um Religioso Domi.iico; e //idc.v e Advertência. Vem em seguida o
Tratado, que ocupa 22S tf. nums. na frente, tendo a ultima: Epygramma ad Virgi-

nem Mariam, um Hymnvs, etc.

Com relação a este livro, diz Innoc. no seu Dic. Bibl., tomo 7.o, pag. 3S2, o seguinte:
«Posto que publicado com o nome de seu auctor, Aleixo de Abreu, este curioso
tratado vai aqui incluído como se fosse anonymo, por equivocação que não pude
remediar a tempo. Possue em Setúbal um exemplar, (em Lisboa nenhum pude ver
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até hoje) o sr. clr. Domingos Garcia Peres, na sua numerosa e escolhida livraria;

etc.» Relativamente ao Tratado do mal de Loanda diz o mesmo ilustre bibliografo,

ter sido este autor o primeiro que de tal assunto escreveu. -Estimada. Bom exemplar.

Multo raro.

Abreu [António df)-Obras inéditas. ..—Veja-se: COELHO GASCU (An-

tónio).—Conquista. .

.

-Abreu {Brás Luiz de).—Sol nascido no occidente e posto ao nascer do ,,

sol. S. António portuguez. Luminar niayor no céo da Igreja entre os as- /S^f/ O O
tros menores na esphera de Francisco. Epitome histórico e panegyrico de

sua admirável Vida, prodigiosas acgões, que escreve e ofTerece á serenís-

sima... família da Casa Real de Portugal.. . por mão do Rev.'"" António

Tei,\eíra Alvares, do Conselho de Sua Magestade, etc. Braz Luiz de

Abreu Cistagano, Familiar do S. OÍHcio. (Vinheta). Em Coimbra: Na
officina de Joseph Antunes da Sylva... Annó de M.DCCXXV. In-folio de

xxxu-502 pags. E.

X'

Estimada. Primeira edição. Frontispício impresso a preto e vermelho. Rara.

9—Abreu (EdMarrto).— Orações académicas, pronunciadas na Sala Grande dos

Actos da Universidade de Coimbra, a 27 de novembro de 1887. Lisboa:

Imp. Nacional, 1888. In-S.» gr. de 45 pags. B.

Abreu (Francisco rie).—Veja-se; SEVEBIM DE FARIA (MaMweíj—Rela-

çam vniversal. ..

10— Abreu (/. M. de).—Breves reflexões sobre a Resposta do senhor Roque _
Joaquim Fernandes Thomaz ás Duas palavras do relator da Conimissão '~^ .S> ^
da Faculdade de Filosofia. Coimbra: Tijp. do Observador: 1S50. In-S."

de 27 pags. B.

11—Abreu (Pedro Henriques de).—VIDA, E MARTYRK) || DA GLORIOSA
||

SANTA QVITERIA,
||
E DE SVAS OYTO IRMAÀS

||
TODAS NASCIDAS DE

HVM PARTO,
II
Portuguezas, & Protomarlyres de ílespanha.

1|
(l.ogar de r-'/^t^f•^

gravura alegórica, (hábil e primorosamente aburta a buril em chapa de

cobre e assinada: João Gomes), figurando a santa, decapitada, tendo

a cabeça nas mãos, á altura do colo, em acto de ser coroada por uns

anjos, que suspendem a respectiva coroa por sobre a base do pescogo

cortado a meio)
1| COM HUM DISCURSO

il
SOBRE A ANTIGA CIDADE

DE CINANIA.
II
POR PEDRO HENRIQUEZ D'ABREU

|i
Reytor da Parochial,

<Ô' Matriz Igreja de São Pedro de
||
Farinha Podre, Bispado de Coimbra.

II II
EM COIMBRA,

il
Na Officina de Manoel de Carvalho Im-

pressor da Vniuers. An. 1651. In 4.° de xii ff. (prels.) inunis. e 324

pags. nums. E.

As XII folhas prels. compreendem: frontispício- .tI/C£AfC,/4S DO S. OFFICIO^-^Ll-
CENCA DO ORDINÁRIO.^ -^LICENÇAS DO P/IC,0.. -Dedicatória «AOS RE-
VERENDÍSSIMOS SEMHORES

II
Deaõ, Dignidades, & Cónegos, Cabido da

||
Santa

See Cathedral deste Bispado de Coimbra Sede vacante, &c.»- «Prologo ao Leytor.»

-Varias poesias {umas em português outras em latim) de diversos autores, em lou-

vor da obra e de seu autor-e «INDE.X».

Obra clássica e assas estimada. Muito rara.
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!2 -Abreu do Mello (Awfe f/e).-AVlZOS H PÊRA O PAO,0 |1
OFFERECIDOS

1|

A RODRIGO DF,
||
Sulaçar, & Moscoso.

|1
POR LVIS DE AVREV DE

i|
Mello,

Fidalgo da Casa de sua Magestale. . . ||
£.1í LISBOA \\

Na ofpcina

CBAESBECKIANA
\\ Anno de 1659. In-S." peq. de Lxxxviii-lU pags. E.

O titulo que deixamos transcrito acha-se dentro de elegante porticulo gravado em madei-

ra. A pag. IX prel. é ocupada por um outro porticulo de gravura também em ma-

deira; e a XI por um escudo d'armas de Salazar Moscoso, (primorosa gravura a

buril em chapa de metal: yoa«/;es Baptista faciebaf). Da pag. XIII á LX.XXVl de-

corre (como dedicatória a Rodrigo de Salazar Moscoso) uma interessante notícia

historico-genealogica da família do mesmo Salazar Moscoso. Obra clássica, estimada

e muito rara.

13-Abulcaoini Tarif Abentarique-LA YERDaDERA | HISTORIA DEL REY
II
DON RODRIGO:

|| EN LA oVAL SE TRATA LA CAVSA
|1
principal de

la perlida de Espana, y la conquista que || delia hizo Miramamolin

Almançor, Rey que
||
fue dei Africa, y de las Arábias, y vida dei Rey

Jacob Alnaançor.
||
Compuesta por el sábio Alcayde . . de nacion Arabe,

y natural de Arábia Pétrea.
il
NVEVAMENTE TRADVZIDA DE LA || len-

gua Arauiga por Miguel de Luna vexino de ||
Granada, Interprete dei Rey

Don
II
Felipe nueslro senor.

||
(Legar de vinheta em macieira, figurando

um combate ou ataque a uma cidade)
|1 ES VALÊNCIA,

|| En casa de

Pedro Patrício Mey junto a S. Martin.
|| MDC. VI.

|| A costa de Baltasar
Simon mereaãer de libros. In 4." de 250 pags.

SEGUNDA
11
P.iRTE DE !|

LA IIISTOHlA . . (Peq. marca, do im-

pressor?). EN VALÊNCIA.
\\

|1 Por Fedro Patrício Mey M.DC.VI.
In-i.» de it n'. inums. e 214 pags. nnins., além du viu inuins. finais, com a

TABLA, e colofún final.

Nas primeiras pags. da parte l.aha versos de vários autores em louvor da obra, ctc.

O titulo no frontispício da primeira parte é impresso, a linhas alternadas, a preto e

vermelho. Obra interessante a apreciada. Edição muito rara. Bom e.\emplar.

14—Acácio (/lòe/y.-tlermano. Drama em 5 actos, em verso. (Junho a Se-

tembro de 1885). Porto: Livr. Civilisação, de Ed. da Costa Santos ..

.

1886. (Lisboa: Tijp. Elseveriana). In-8.° gr. de 167-1 pag.-i. E.

O autor é o falecido escritor .\bel Botelho.

15 -Academia celebrada pelos ruligio.sos da Ordem Terceira de S. Fran-
cisco, do convento de Nossa Senhora do Jesus, de Lisijoa, no dia da so-
lemne inauguração da Estatua Equestre dei rey Dom Jo.sé i. Lisboa, nu
Ofpc. Typ. 1775, in-fol. peq. E.

Nas pags. prcls. vem uma Dedicatória ao Marques de Pombal, escrila por ^r. Ma-
nuel do Cenáculo Vill,as-Boas.

Academia dos luiinildcs, e ignorardes. ..—Veja so: SANTA BITA [.loa-

quim de).

16-ACADEMIA DOS SINGULARES DE 1 ISDOA, DEDICADAS A APOLI.O.
PRIMEIRA PARTE. Anuo Gravura alegórica, alerta a buril) 1665. Lis-
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hoa... Sa Ofíic. de Henrique Valente de Oliveira .. In-4.° de viu fT.

prels s. n. e 356 pags. nums.

TOMO SEGUNDO. Lisboa. Com as licenças necessárias. Xa Im-

pressão de António Craesheeck de Mello... Anno M. DC. LXVIII. In-4-"

de VI (iniims.)-425 pags.—Js duas partes ou volumes. E.

Compreendem composições (em prosa e verso) de numerosos sócios da Academia dos

Singulares. Estimada. Primeira edição. RARA.

17-Acciaiolo Florentino (Zenobio).- C.COí;TEKr.\ ||
IN HOC

i|
UPV

1|
SCV

||

LO
II

•
.

•

II
CEVETVS EDITIO ECCLESIASTaE.

1|
C[<-"ymPiodorus ecclesia-

ten inseria noua traia-
||

tione interprete Zenobio Acciaiolo P'lorentino.

II
DAristeas de Ixxij leiíis heicae interpretatione

||
interprete Matthia Pal-

merio Vincentino.
||
C-PAlilSlIS \' In officina Heiírici Stepha- \\ nieregione

Scolaru
II
Decreto-

||
rum \\

• .' - ln-i.° de 66 pags. nums. na frente. B.

A obra de Zenobio decorre de 11. 2 a 49 (frente); a de Mathia Palmerio, de 49 (verso) a

66 (frente).

No verso da 11. 6o (ultima), as:áTerrata nõnullis i locisex Excclesiastaae deprehesa: et in

ollicina sedulo recognita. Recognita ex Aristea».-e o seguinte registo ou colofón

tipográfico:

ÍT Hec, superius annotata: compluribus i locis castiga- 1| ta inuenies / & vbi primu depre-

hensa fuerant/ in ipsa ollicina ||ad lima reducta. Si qua vero alia mendosa occurre-

rint ex lit- 1| teraru adiectiõe / omissione/ prepostero situ aut permutatione || cõtracta:

ea facile suo quisq; ingenio dephendet / neq; quis ex/ipsis vnq a recta sententia

aberrandi trahet occasionem.

ÍT Ex ollicina Henrici Stephani. x.\vj. Martij. m.d.xij (1512).

Bela edição, de priCttwoso labor tipográfico; impressa em papel de excelente qualidade.

— Maito rara.

18—Achard {Améãée).—k túnica de Nesso. Versão de José Rodrigues da Cruz ,1/ ç~r^

e Ildefonso Corrêa. Porto: Livr. Progresso— Editora. 1874. (Imp. Fran-

cesa e Nacional). In-8.° de 3tO-I pags., além de outras em branco. E.

19—Acosta, 1.° (Christoval).—THACTADO Delas Drogas y medicinas de las

índias Orientales con sus Plantas debuxados ai biuo por... medico y

cirurgiano que las vio ocularmente. En el qual se verifica mucho de lo

que escrivio el Doctor Garcia de Orta... EN BURGOS. Por Martin de

Victoria impressor de Su Magestad. M. D. LXXÍIL Con Privilegio. In-i."

de XXIV (inums.)-448-38 pags., não incluindo uma com o colofon e uma
em branco, finais. E.

As XXIV pags. prels. compreendem: trontispicio; visto de Pedro Çapata dei Marmol;

Privilegio real para a impressão; Dedicatória á cidade de Burgos; Preambulo AL
LECTOR.; «Prologo... ai curioso Lector>; Poesias de vários autores em louvor da

obra, e «Tabla de los capítulos, e de «Los auctore.<= de que en este libro se haze

mencion».

iNo verso da folha .\VI (preliminar) vem o retr. do autor (gravura aberta em ma-

deira).

Obra muitissinio estimada. Edição primitiva; enriquecida de numerosas vinhetas aber-

tas em madeira, reproduzindo muitas das plantas descritas no texto.

Exemplar com diversas ff. manuscritas, das quais mencionaremos as três primeiras e as

quatro ultimas do volume. -JWUITO RARA.

20 Veja-se: OETA {Garcia da).— Histoire des drogves. .

.

M T'
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21—Acosta, 2,° (C/tmíouão).—Tratado em loor de las miigeres y la castldad,

constância, silencio y iusticia, con otras muchas particularidades y va-

rias historias. Autor... Venetia: 1592, por Giacomo Cometi. In-í." de

]33 fí. nunis. na frente, e mais xii, fluais, inums. E.

Obra muito apreciada. Exemplar carecido das primeiras quatro ff., incluindo o fron-

tispício, que se encontra substituido por um outio, manuscrito.

22-Acosta (José).—DE CHRISTO REVELATO |: LIBRI NOVEM
||
Simul que

De Temporibus nouissimis 1|
Lihri Qiiatnor.

||
(l^ogar de marca do impres-

sor-aberla em madeira) ||
LraDVNl, \\

APVD \\ lOANNEM BAPTIS-

TAM BVYSSON.
\\
M. D. XCII.

\\ |i
CVM PRIVILEGIO. In-8.o

peq. de viii (inums. )-654 pags., afora lii (inums.) com o aINDEX» e 4 em
branco, finais. E.

É livro estimado. Edição original. Bom exemplar. Muito rara.

23 DE NATVHA
||
NOVI ORBIS

||
LIRRI DVO.

||
ET DE PROMVLGATIO-

NE
li
EVANGELII. APVD

II
BÁRBAROS,

II
SIVE

11
DE PROCVRANDA lllN-

DORVM SALVTE
||

Libri Sex. |1 AVTORE lOSEPIlO ACOSTA
||
pre/hy-

tero /ocielalis Iesv.
1|
(Marca emblema da Companhia de Jesus)

l|
SALA-

MANTICJE.
II
Apud Gidllelmum Foquei,

li i'
M. D. LXXXIX. In-8.o

peq. de vtii ff. (prels.) inums. e 040 pags. nums. E.

As VIU folhas prels. inserem: titulo-dois Alvarás de privilegio régio para a im-

pressão (o segundo é subscrito: «D.i-
1| da en Madrid a dos dias de el mes de dezie

II
bre de mil y quinientos y ochenta y ocho

||
anos.

|1
YO ELREY. || Por mandado

dei Rey nueftro senor. H hian Vazquez..) -Dedicatória a : .PHILIPPO ||SEUVNDO
Hl-IISPANIARVM .\TQVE

|l
Indiarum Regi Ca- II tholico. ||

/OS£/'//KS ACOSTA]]
salutem & foílicitatem D.y (datada no fim: Madriti decimoíertio Ka- \] lertdas Fe-

bruarius. Aii:io\],falutis iiostrce.]\15S8).-e Licença oa visto de Aigidias Oonçalez

Prouiiicialis.»

Nas pags. 634 a 540 o «INDEX», que remata cora o seguinte cotofâ.i: «SALAMAN-
TICTE.

II
Apud Quillelmun Foquei. || || M. D. LXXXVlll.

Obra muitíssimo interessante e estimad.a. Primeira edição. Multo rara. (Salva, n.o 3260).

24 HISTORIA
l'
NATVRAL

||
Y 1| MORAL DEI.AS ji ÍNDIAS,

i|
EN QVE

SE TRATAN LAS COSAS
H nolnbles dei cielo, y elementos, metales, plan-

t^n^. ^ ^ ^''' ^ ''"'" " "^"'^^ delias: y los ritos, y ceremonias, leys, y |1
gouierno,.

'i V guerras de los IndiDs.
1|
Compup/ia por el Padre lo/eph de Aco/ta Reli-

gio/o
11
de la Compania de le/us. H DIRIGIDA ALA SERENÍSSIMA || In-

fanta Dona I/abella Clara Eugenia de Au/Iria.
||
(Vinheta-marca emble-

mática da Companhia de .lesus, tendo no centro as iniciaes: I H S)\\

CON PHIVILEGIO.
\\
Imprefío en Seiíilla en caía de Juan de Leon. II

II
Afio de 1590. In-l.o de 535 pags. nums. e xxxv (?) finais inumj. E.

As pags. 1 e 2 constituem a H. de rosto; nas 3 e 4 o Privilegio de «EL REY.» («Dada
en San Lorenço a veynte y quatro

|1 dias de el mes de Mayo, de mil quinientos y
ochenta y nueue H aiios.

|| .. . luan Vazquez.»; na 5 a Licença de || Gonçalo Dávila;
na 6, a Approbacion (datada e subscrita: En .San Phelippe de Madrid a quatro de
Mayo, de 15S9.

|i
Fr. Luys de Leon..; n.as 7 e 8, a Dedicatória: ^A LA SERENÍS-

SIMA
11
Infanta Dona Ifabel Clara Eugenia

\\ de Aujtria.> (datada e subscrita no
lim: «En Seuillia primero de Março

\i
de 1590. Anos.\] ]\Iofeph de Acofta.');

nas 9 a 12, o ^Proemio ai Lector.'; e nas 13 a 535, o texto da obra propriamente
dito.
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Na pag. I das linaes, por baL'co da curiosa marca do impressor (gravada em madeira),

o seguinte cotofóti: «FVE IMPRESSO EN^^Sevilla eti cafa de luan de Leoiit jarito

'.\ a tas Siete Rebueltas. \\ /590.» e nas resUntes a «TABLA
i,
DE LAS COSAS MAS

PRIMCI llpales...=

Obra muitíssimo interessante e estimada. Primeira edição. Exemplar com defeito no

canto superior de fora das ultimas folhas e também falto da ultima (Tabla).

Muita rara.

25—Acursio das Neves (/osé;.—Gaitas de hnm portuguez aos seus concida-

dãos sobre diferentes objectos de utilidade geral, e individual. Por José

Acursio das Neves. Lisboa: Na Typ. de Simão Taddeo Ferreira. Anno

de 1822. In-4.° de 216 pags.— Segwc-se;

PETIÇÃO documentada, e dirigida a EI-Rei Nosso Senhor por José

- >.

U^""

Acursio das Neves. Lisboa: Na mesma Typ. Anno M.DCCCXXIU. In-4.°

de 28 pags.—As 2 obras em um vol. E

A primeisa obra tem a pag. 65 um novo front. com o titulo: Nova continuação das

Cartas... RARAS.

26 CONSIDERAÇÕES politicas, e comnierciais sobre os descobrimen-

tos, e possessões dos portuguezes na Africa, e na Ásia. Lisboa, Na Imp.

Regia. Anno 1830. In-S.» peq. de 420 pag. E.

Apreciada e mui pouco vulgar.

27 HISTORIA GERAL DA INVASÃO DOS FRANGEZES EM PORTUGAL, *
E DA RESTAURAÇÃO D'ESTE REINO, ESCRITA POR... TOMO L (Es- S^ÔK ^ "^

cudo d'armas de Portugal). LISBOA: MDCCCX (c XL) Ka Officina de

Simão Thaddeo Ferreira. Com licença da Mesa do Desembargo do Paço.

In-8.° peq., 5 vols. de 343, 302, 373, 363 e 317 pags. E.

Obra curiosa de bastante e merecimento para a tiistoria da Invasão de Portugal pelas hos-

tes napoleónicas. -Muito apreciada e já pouco frequente no mercado. -

28 M.^NIFESTO, em que o desembargador... expõe, e analysa os pro- /fr)^ ^'

cedimentos contra elle praticados pelos ex-regentes do reino, e os seus
"''^

fundamentos. Lisboa: MDCCCXXI. Na Offic. de Simão Thaddeo Fer-

reira. In-i." de 72 pags. B.

29 MEMORIA sobre alguns acontecimentos mais notareis da administra-

ção da Real Fabrica das sedas desde o anno de 1810, e sobre os meios do

seu restabelecimento. Dirigida á Corte do Rio de Janeiro, e ao Governo

de Portugal no anno de 1819. Por... (escudo d'armas reais portuguesas).

Lisboa: MDCCCXXI. Na Offic. de Simão Thaddeo Ferreira. In-4.'' de 44

pag. B.

A Memoria vem no fim datada: ^Lisboa 19 de julho de lS19r.- Interessante e estimada.

Pouco frequente.

30 NOÇÕES históricas, económicas e administrativas sobre a producção

e manufactura das sedas em Portugal, e particularmente sobro a Real

Fabrica do subúrbio do Rato, e suas annexas. L'sboa, Na Imp. Regia,

1827. In-S." peq. de vii-40o-2 pags. E.
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31 VAHIEDAnES, SOBRE OBJECTOS BELATIVOS AS ARTES, CUM-

MERCIO, E MA-NU FACTURAS, C0\S1DER\DAS SEGUNDO OS PRINCÍ-

PIOS DA ECONOMIA POLITICA. POR .. TOMO I. {Armas antigas do

reino). LISBOA: NA IMPRESSÃO REGU. ANNO DE lS14-17.-Com

Licença da Meza do Desembargo do Paço. 111-4.», 2 vols. de '293 e 3.So pags. B.

Obra assas interessante relativamente aos assuntos de que fe ocupa. RARA.

32- Adami Schall (P. Joannis). -Flisloiira narratio. De iriitio et progressu mis^

sionis Sooietatiá Jesus Apiid Chinenses, Ao praeserlim in Regi.i Pequinensi,

Ek Litteiis R .. ex eadem Societale. . Collecla. Vienncp Áustria- Anno

M.nC LXV. Typis Matha;nCosmorovij .. In-S." peq. de xil-267-I p igs. E.

Muito interessante para o estudo acerca das missões na China. Enriquecida com unia

gravura a buril (Joliatm Steger delia. - Maúrit : Laii; Scuíp. Vie-t.), contendo o retr.

do autor, que se encontra trajando vestes orientaes. - RARA.

33—ADELE et Théodorc, ou Lettres sur 1'édiicalion, contenant tous le.s prin-

cipes relalifs aux trois diflórens plans d'édiicalion des Prinoes, des jeu-

nes Personnes, & des Homes. A Paris, Lhes les Libraires Associes. M.

DCC. LXXXVI. In-U." 3 tomos. E.

34—ADMINISTRAÇÃO (A) de Sebastião .Jo/.é de C^irvalho e Mello, Conde de

Oeiras, Marquez de Pombal... Traduzid.i do francez, por Innocencio de

Pontes Athaide e Azevedo. Lisboa: Na Typ. Ltisitana... 1S41. In-8.o, 4

tomos em 2 vols. E.

Edição ilustrada com os retrs. do Marquês de Pombal, D. José 1 e D. Maria I, e

com 5 litografia?, reproduzindo o suplicio infligido aos autorer do atentado contra

aquele monarca.

35—ADMIRABLES efeotos de l:i provi lencia sucedidos en la vida, e impe-

rio de Leopoldo primeiro, invictissimo eniporador de romanos, rediizelos

O ' íi Anales históricos la verdnd. En Amberes, por la vinda de Henrico Ver-

dussen, Ano Í7.55. Infol. 3 vols. E.

Enriquecido de numerosas gravuras a buril, impressas em separado.

Adriani carãinalis S. Chrj/sognni ..— Veja-se: HADItlANUS. .

.

3G-Adricomio Delpho í' C/írís^/ano;.—TEIEATRVM
|| TERR/E SANCT/E

|1
ET

il
BiBLICARVM

II HISTORIARVM
l|
cúm labúlis geographicis aíre expres-

sis.
II
AVTORE CttlilSTIANO

|1 AORICHOMIO DELPHO.
|1
COLONIJEAORI-

PINJE
II
SVMPTIPVS THOM.E VON

\\
COLLEN. BIBLIOPDEE IN

PLA-
II
TEA LATA ANNO MDCCXXII. -h\.ío\. de artística portada ale-

górica, VIII pags. (pieis.) inuins. e'J86nums., além de mais xxvi .nums .

íinaes. E.

o titulo acima transcrito acha-se dentro de elegante porlada alegórica, gravada a bu-

ril em chapa de cobre.

Obra interessantíssima, relativamente ao assunto que versa, e com uma planta de Jeru-
salém e seus arredores, na qual se encontram reproduzidos todos os mais importan-
tes monumentos e edilicios existentes na cidade e seus contornos, tudo gravado
a buril em chapas de metal.

Estimada. Bom exemplar. MUITO RARA.
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37—Aduarte (D. Diego,).—JOUO PRIMEROil DK LA HISTOrUA DE LA |1 PRO-

V1NCL\ PEL SANTO ROSÁRIO DE FILIPINAS, lAPON, Y CHINA,
1|
DE

LA SAGRADA ORDEN DE PREDICADORES. :| ESCRITA l| POR EL ILYS-

TRISSIMO SENOR DON FRAY. .
|!
...natural de la Imperial Ciudart de

Zar.Tgoça, y Obispo
||
merelissimo dela Niieva Segóvia,

il
ANADIDA

|| POR
EL MUY R, P. FRAY DOMINGO GONZALEZ,

!1
Comisario dei Santo Ofi-

cio, y Rpiiente dei CoUegio de ||
Santo Thomaz de Manila.

1|
Sk Dedica.

|| A
LA E.KCELENTISSIMA SEnORA DOnA MARIA IIENRIQVEZ DE

i!
Gu/.-

iiian. Duquesa de Villa-Hermosa. .
||

. . . ||
Y SxVCA A LYZ DE ORDEN DE

NVESTRO REVERENDÍSSIMO PADRE
i

Mae.stro Goneral Fr. António Cln-

ohe El M. R. P. M. Fr. Pedro Martyr de Ruenacasa.. , Aiio {Escudo d'ar-

nias da Oriem do Santo Rosário de Filipinas?) || ||
Con licencia:

Kn Zarngoça, Por Domingo Gascox, Infançcn, hnpressor dei Santo :I

Hospital, y General de i\'uestra S'iiora de Geacia. ATio 1693 In-tol. do

vrii pags. (prels.) inums., 767 nurns., e mais 63 inums., finaes.

Af VIU pags. prels. compreendem: frontispício (I e II) -Dedicatória: «A L.A
|; EXCE-

LENTÍSSIMA SENORA D. „ MARIA HENRIQVEZ DE QUZMAN.IIDVQVESA DE
VILLA-HERMOSA.... (datada de .Zaragoça, y lulio à 2. de 1693) (III t\W)-APRO-
BACION DEL R. P. Fr. FRANCISCO DE PAVLA, DE LA

<i
Sagrada Religiou

de los Mmímos...^ (V e parte da VI)-.APROBACION DEL... Fr. Prudencio

Ruiz...- (restante parte da V^)-^APROBAC^O^f DE LOS MUV REVERENDOS
PP. \\

Maestros Fr. luaii Fra :cisco de Hurtado... y Fr. luaii de Maya... (Parte

da Vil)-.LICENCIA DE LA ORDEN.^ (restante parte da Vll)-.PROLOUO AL
LETOR..-e •PROTESTACION DEL AVTOR.. (VIII).

.Na 1." das 53 pags. inums. finaes o . ÍNDICE DE TODO LO CONTENIDO EN LOS
DOS LI

I,
bros de esta Historia. > n .PROLOGO. >; e nas restan'es os ditos índices

(DE LOS CAPITVLOS-INDICE SEGUNDO DE LOS ESPANOLES. -DE LOS
NOMBRES, TITVLOS, DIONIDA

ii
des, e Conventos de todos los Religiosos mencio-

nados.. ,^-e ÍNDICE QVARTO DE TODAS LAS
|i
cosas notables...»).

Segunda edição da Primeira parte desta Crunica dos padres Dominicos, escrita por Er.

Diego Aduarte e ampliada por Fr. Domingos Qonzalez.

TOMO SEGUNDO 11 DEL\ HISTORIA. . , 1, ESCRITO |i POR EL M. R.

P. Fr. RALTASAR DE SANTA CRVZ, |1
Catedrático de Prima en l.i Vni-

versidade, y Colégio de Santo Tomas
||
de .Manila, Prior dei Convento de

dicha Ciuilad, Rector dei Col gi >
|
Provincial de la Provinci;i, y Comissário

il
dei Santo Oficio. |1 SE DEDICA

||
AL ILVSTRISSIMO, Y REVERENDISS.

SENOR
II
Don Fray Miguel Geronimo Fuenltuena. .

||
Y LA SAGA A LVZ

II
... II

Aíto (Escudo igual ao que vem no tomo i.°) 1693.
|| || Con

licencia: En Zaragoça por PA.^íi^fAL Bveso, Impressor dei Reij X. .'>'. — In-

fol. de VIII pags. (prels.) inimis. e 531 tiums., atóra uma branca final.

As VIII pags. prels. inserem: titulo (I-a II está em branco) -Dedicatória: «AL ILVS-

TRISSIMO... SENOR DON FRAV
II
Miguel Geronimo Fuenbuena...» (datada e

subscrita: .Zaragoça, y Mayo à 12. de 1693.
il
...

l,
/r. Pedro Mártir de Bueiui-

casa, PricK.J (III e IV)- ^APROBACION DEL RR. P. Fr. FRANCISCO DE
WPaula...' (V e VI)-'^APROBACION DE RR. P. M. Fr. MARTINDEU Vera...,

(Vll)-e «PROTESTACION DEL AVTOR.> (VIU).

De pag. 503 em diante decorrem os vários índices.

A impressão é a duas colns. por pag., .á excepção das pags. prels.

O titulo no frontispício deste volume está emoldurado por cercadura formada de vi-

nhetas tipográficas, simetricamente dispostas.

Primeira edição da Segunda parte.
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Obra importante e muito estimada ; de capital importância para os orientalistas, sobre-

tudo pelos minuciosos e valiosíssimos Índices que apresenta.

O autor da Segunda parte é dado por seus biógrafos como pessoa de notável erudi-

ção e exemplares virtudes. -MUITO RARA.

38 -Advertência
||
Que hum Mini/tro do P.inoepo ||

D. PEDRO
|1
LHE FAZ

SOBRE O ESTADO DO
||
Reyno de Portugal. ||

1677. S. ind. de l, n. de d. {sé-

culo XVIIj. In-4.0 de 2'3 pags., afora uma em branco, final. B.

Não tem frontispício propriamente dito; o titulo acima transcrito vem no alto da pri-

meira pag., encimando o texto. -Muito interessante e RARÍSSIMO.

39 — Afan de Ribera Enrriquez (D. Fernando). — FABVLA
||
DE MYRRA

II
E/crita

II
Por el excellentis.simo Senor...

|I
. . . Marques ||

ds Tarifa.
||

3 ^ Dedicada ai Excellenti/s. Senor
||
D. LVIS DE ARAGON, I MONGADA

||

Príncipe de Paterno, i Duque de Monlalto.
||
Hecha dará la eAampa

||
Por

D. Garcia de Salzedo Coronel... H (Logar de peq. vinheta tip. de orna-

mento)
II
En Nápoles, Por Lazaro Scorigio. 1631.

\\ II
Con

licenza de los Superiores.— in-i." dexxiv p;igs. fprels.) inums. e 53 riimis.,

não incluindo uma inum., final. B.

• As XXIV pags. prels. compreendem: frontispicio (I e II)-Dedicatoria: «Al Excellen-

tis. Seiior || DON LVIS
I|
DE ARAQON H I MONCAD.^.. (datada e subscrita no fim :

cCaserta pri-|jmero de lulio lb3\.\\ El Marques de Tarifa.^) (Ill a V)- Prologo

de: «D. GARCIA DE SALZEDO ||
CORONEL... AL LECTOR.^ (VII e VlIl)-Poe-

sias de diversos autores em louvor da obra e de seu autor (em espanhol, latim, fran-

cês e italiano) e um Soneto consagrado a D. Qarcia de Salzedo (IX a X.XIV).

Eis os nomes que subscrevem as poesias de encómio á obra e a seu autor, insertas nas

pags. prels.: D. Garcia Salzedo Coronel, D. Fernando Polomares, D. Sebastian de

Acosta y Pereira, D. Mateo de Andrade, Vicenzo Zito, dr. Lorenzo Stellato, e

Rapito.

Todas as pags., incluindo o frontispicio e excluindo a 2.a pag. prel., que está em bran-

co, são emolduradas por cercadura tipográfica.

Muitíssimo apreciada. Bom exemplar. De bastante raridade.

Affonso [Cardeal D.)— Ve]a-se: f%í gonotttitiçõca òo bispabo
pcworct. .. i534.

Affonso (Gaspar).—Relaçrio da viagem e successo qtie teve a nao S. Fran-

cisco .. em 1596.— Veja-se: Gomes de Brito (Bernardo).

40-Affonso de Miranda (BÍ030). — tllSTOREA || DA VID \ E MARTYRIO
lido glorio/b saneio Thomas Arcebi/po, /e || nhor de Cantuaria... trela-

ç,
<' dada nouamen

||
te de Latim em lingoagé

||
Português jl Derigida ao lUus-

f
^^

,

tri/simo òs muy excelléte Prin-
\\
cipe /enhor ho /enhor dõ Hérique Car-

deal
II
... M. D. LIIII.

Este titulo acha-se dentro de portada composta de quatro vinhetas, gravadas em
madeira, tendo a superior, no centro, o escudo d'armas de Portugal: No fim do
texto da obra (pag. cccj) o seguinte registo tipográfico

:

Foy impressa a pre/ente || Btatorea ba viba 1/ ntctríoivto

bo glorioso aat?ío =giBontaa
1|
JlrccDisspo senBor be (áctníuci=

ria, "g*rtiTtas be §»tgCa= |1 ícrra, tecjabo pev^ietuo bct \anta
§ee apoftorica,... "Ifer ^loão

i| JlCuarca imprimibor ba xnxi'
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xterribabe II be fâointfira. Jlcrttioitfi; aoo
||
bo^e btcto í>o mes òe

il
"Sloucmbro.

||
24T. 5>. S. 3333.— In-4.'' de ivfl. prels. inums. e cccj

(aliás 304) pags. não incluindo x folhas, finaes, inums. E.

As IV ff. prels. compreendem: a I, n.i frente o titulo e portada já registados, e no

verso o alvará do Cardeal írtfatte ; a II o ARQVMENTO DA
\\ Obra'fegulnte; e

as III e IV o Prolojo do autor da liiftorea. (Isto tudo impresfo com caracteres re-

dondos, exceptuando o Alvará que é em itálico).

Nas cccj (aliás 304, como já deixamos registado) pags. o texto da Hiftorea, que prin-

cipia, na l.a pag., da seguinte forma: Começa ha vida y Payxão... (É todo

impre.«so com formosos caracteres góticos). Vem por ultimo, nas X ff. finaes inums.,

a TAVOADA \\ REPERTÓRIO DE TODO'\ho que Je contem nejta historia de

faiicto Thomaí, por orde de A B C. (em tipo redondo e a duas colns. por pag.)

A execução tipográfica é verdadeiramente primorosa, e a impressão acha-se embelezada

com letras iniciaes e vinhetas de remate, tudo gravado em madeira sobre desenhos

de fantasia.

Exemplar com as quatro ff. prels. feitas á pena; mas a portada e as iniciaes estão hábil

e exactissimamente desenhadas. -Estimada. RARÍSSIMA.

41—Agostinlio (P. A^icoiaM). —>í< RELAC,AM ^ ||
(Legar de escudo d'armas / ^

de D. José de Melo, ladeado por duas linhas de peqs. vinhetas tipográfi- W6 M ^
cas de ornamento)

i|
SVMMARlA DA VI- 1| PA DO ILLVSTRISSIMO, El' '

REVÊ- II
rendi/simo Senhor Dom Theolonio de

1
Rragãça, quarlo Arcebi/po

de Euora.
II «l Relatada por Ninokui Agostinho /eu Gapellão

j; Cónego na

CoUegiada Igreja de Ourem.
||
«[Dirigida ao Illii/tri/kimo {sic} Senhor Dom

lose de Mello, Fi- !l lho do Marquez de Ferreira, Aíplimo Aroebi/"po de
Euora

II
•] /mpre/so em Euora, com todas as licenças neceffarias [\ *] Na

Officina de Franoíco Simões lmpre/'/or, & Liureiro || da Vniucrítdade

deita cidade de Euora. Ann> de 1014. — ln-i.° peq. de li ff. (prels.) innms.

e 04 niuiis. na frente. E,

A primeira folha prel. constitue o írontispicio; e na U vêem as LICENÇ,AS (DO CON-
SELHO- DO ORDINÁRIO... -DOS DESEMBARGADORES... DE LISBOA-
e DO ORDINÁRIO da cidade de Euora.

Das 94 ff. imediatas, a l.a insere a Dedicatória : AO ILLVSTRISSIMO \\ SENHOR DOM
lOSE DE

]\
Mello... (abre com uma linda letra de desenho de fantasia); parte do

verso da mesma 2.a fl. e toda a 3.a o PROLOGO AO LECTOR ; na. frente da
4.a um EPIGRAMMA, e no verto um SONETO em português; na 5.a dois outros

SONETOS : na frente da 6. a ainda outros SONETOS, e no verso da mesma fl. e frente

da 7. a dois novos EPIOR.AMMAS em Latim (um em cada pag.); do verso da 7. a ao
verso da 9.a, vem: GENEALOGIA DE DOM THEOT.

l\ ....-e da lO.a em diante

o texto da Relaçam svmmwíu, o qual consta de 21 capítulos, e é seguido de di-

versas Pastoraes de D. Theotonio de Bragança.

Clássica e estimada. Bom exemplar. MUITO RARA.

42—Aguen {Laas d'). — Diclionnaire françuis-grec moderne, par. , . Revu, ^ *) ^

corrige etaugmenté. Paris: Maisonneuue Firves et l.eclarc. .. 1886. In-8.o

de X-1V-93Í-I p''gs. E,

43—Aguesseau. — Discours et aulres ouvrages de Monsieur le Chancelier

d'Agnesseau. Amsterdam. M. DCC. LVI. In-S." peq. 2 vols. de ii-lxxij-187

e n-328 pags. E.

44—Aignan (M.). — Histoiíe du jury, par... Paris. Eijmeru, 1822. In-8.° de
355 pags. E.
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45-Aimé-Martin (L.).-P\iin d'une biblioUièqiie universelle; eludes livres

qui p^-uvenl servir à l'histoiie liUer^.ire el philosophique du genre

C hi.main; si.ivi dn CATALOGUE des chbfs-dteuvie de toules les langues.

l'ar. . Bvurelles. . . Haaman, Cattoir et C/ MDCGCXXXVII.-No verso

do i.nle-rosto: Imp. de C.-J. De Mat. In 8° peq. de iv-482 pags. E.

4ii-Aires (P. Francisco). - RETliATC) i UE ,i
PfiVDENTES,

1;
ESPELHO |l DE

il
IGNORANTES: 1| AOS PlUMElliOS ALlMEMTO il

e/piritual de bons acer-

tos, aos /egundos aví- |1
zo de Mis enganos.

||
Virgo (Logar de vinheta

, Q (Mberta em madeira\ contendo a imagem da Virtiem da Conceigao) Pm-

dêtijsima II
PEU» PADRE FRANCISCO AYRES |1

Religio/o da Companhia

de lESV. II li
EM LISBOX. Com todas as licenças.

\\
Na of(tcma

de António Craesbeeck de Mello Impreí-
I

íor de S. ALTEZA. Anno 1664.

In-S." peq. de xxiv (inums.)-o56 pags. E.

Nas XXIV pags. prels. o seguinte texto: titulo- « LICENÇ.AS. •-. CARTA DEDI-

CATÓRIA |1
AO ILLVSTRISSIMO SENHOR 'I

SEBASTIAM CÉSAR H DE MENESES.

WDIONISSIMO ARCEBISPO]] de /vz....- Prologo <.\0 LEITOR.- -e <WD/C£

II
Dos Capitulas que tem ||

este liuro.y

Clássico. Apreciado. Edição primitiva. RARA.

A folha constituída pelas pags. 497 e 49S falia um pedacito no canto superior de fora,

o qual levou algumas letras.

47 THBATRO DOS TRIVMPllOS DIVINOS CONTRA OS DISPRIMORES

HV.VIANOS, MORALIZADO AOS PREGADORES, proporcionado á via pur-

gitiva, illuminativa, & unitiva ile hQa alma com Deos. DIVIDIDO EM

gVATRO PARTES pello Padre FRANCISCO Ayres da Companhia de lESV.

(Vinheta representando o Calvário) DEDICADO AS Supremas Mageslades

lio Ceo, e da Terra. EM LISBOA Com as licenças necessárias. Por

Paulo Craeshieck, anno IG.^S. In-4.'' de x 11'. prels. s. n., 600 pags. e inais

X IT. s. n. para o ÍNDICE. E.

Exemplar falto do frontispício.

48—Aires de Azevedo {Diogo Manoel}. -Portugal illustrado pelo sexo femi-

fino. Noticia histórica De muytus heroinas Porluguezas, que tlorescerào

g h (" O **'" Virluile, Letras, e Armas. Tomo I. (único que se publicou). (Jue

)tK escreve. . Lisboa Occidental, Na officina de Pedro Ferreira... Anno do

Senhor M DCGXXXIY. Com todas as licenças necessárias. In-8." peq. de

XLVi (inums.)-192 pags. E.

Frontispício impresso, a linhas alternadas, a preto e vermelho. Interessante e estimada.

Rara.

Li'
"í

/

4'.)—Aires de Gouvèa (.4). — A reforma das cadeias em Portuti,al, com

uma Resenha das principaes da Europa. Dissertação... de... Coimbra:

Imp. da Universidade, 1860. In-S." gr. de 202-VIU-365 pags. E.

50— Aires de Gouvèa Osório (Dr. José Frucluoso).— Sociedade Agrícola do

Porto. Documentos, Relatório e notas relativas á Exposição d'Agricultma,

realisada nos dias 12, 13 e 14 de julho de 4857... Collegidos pelo...

Porto, Na Typ. de Sebastião José Pereira, 1807. In-8.° de 163 pags. e uma
estampa (em fl. desdobrável). E.
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«Fac-simile» (em tamanho nnliiral) ila obra descrita
DO presente catalogo .sob o n." 54.

(Pag. 13)
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51-Aires do Casal (P. i»/anoeZ).—COROGRAFIA BRAZILICA, H OV
\\
RELA-

ÇÃO HISTOKIGO-GEOGRAFICA H DO ,1 HEÍNO DO BRAZIL
||
COMPOSTA

Ê DEDICADA
||
A

||
SUA MAGESTADE |l

FIDELÍSSIMA II
POR

ll
HUM

||

presbítero SECULAR
1
DO J GRAN PRIORADO DO CRATO. H TOM. I.

11
(Escudo ii'armas reais portuguesas) H

líIO DE JANEIRO. 1!
NA IM-

PRESSÃO REGIA. \\.M. DUCC. XVII
\\

|| Com licença e Pnrileijio

Ueat. In-4.0, 2 tomos de xa {inums.)-420 e iv-379-iv pags. E.

As XII pags. prels. do volume I. o compreendem: trontispicio- Dedicatória a D. João

VI (subscrita: O Padre Manoel Ayres do Cazaí)-Mv3vi régio para a impressão

da obra- Vários registos de licença- .ÍNDICE H Do Conteúdo neste Tomo- -e «LISTA

DOS SENHORES SUBSCRITORES.» Entre as pags. 402 e 403 ha 4 pags. inums. de

«ERRATAS..
Obra importante para o estudo de coiiías brasílicas. Muito estimada. Primeira edição.

Belo exemplar. Multo rara.

5'2—Aladel (if.).—La médaille miraculeuse. Origine -Histoire—Difrusion—

Resultais. Par,.. Éditlon revue et augmentée. Paris: Imprime par Pillet

H Dumoulin, 1S78. In-8.° de viii-4Ui png-. E.

Adornada com diversas estampas, sendo uma gravada a buril.

í)3-Alamin (Fr. Félix de) —Impugnicion conlia el Taliinid de los judios,

Alcoran dd Malioma, y contra los hereges, y Segunda Palie dela Reliiiion

christiana, aposlolioa, calliolica, y romana. Dividese cn ( in^^o lf;itados:. .. ^ ^K
Kii Madrid: Eu la Imprenta de Lorenço Francisco Mejado.i, Aiio de

1727. In-4.° de .kxxii (iniinis.)-396 pags. E.

54— Aires Vlctorla (Henrique). ^^ ^XAQtòux òa utiigan-
11 ffl . . . £,i5bíin, por

©cniiiio !in
II

lljnrlnj, 1.")."^. ?^ /O Qi.

{Do /ioHÍij/iiVio dawus, cm fulliu á purle, viiia exacta rcprodueuu foto ztiiciffrá-

fira).

10-4." de 24 foihis sem numeração mm cliatnadas no texto.

Na frente da I.a follia o fronlispicio ou portada que damos reproduzida em «fac-simile-,

e no verso uma espécie de dedicatória que, a encimar, traz os seguintes dizeres ;

U (Tomcçn n írngc&in: Iic (Orrístcs tirnim 6e grrgo rni Komniut Iro-

uníio por Ãtirrtgiif nijrrs uitlorin/nnliirnl 6o porto i íicrt-
li
gi6n n

muij mngiiitirn fritliorn boitn uiolniitc bc SToiíorn
||
^Irologo. q"= termina

na face da 2 a folha, seguindo-se-lhe logo um parágrafo com a rubrica: ^ A IlIortC

6C AgnmcilOlI. No verso desta mesma folha acha-se o (£ ÂrgilIllClltO 6n

prcfrntC trngcíin, que é seguido peia lista OH nomenclatura dos f[_
JlItírlO-

rutorcs
II
,\ijo. (Orrftrs. íJilnbi-s. mec\]a. (Electra?) (Kljrifotrmis. Ptli-

ti-ncr- lltrn. C-girto. (Tliminrs. (ff-tl)rn. C-rtns (tliminrs, ^ Ortijrn f(t«
||

6uns molI)rn'â rj luompnnljnuam ("rlrrlin.

No alto da 3. a folha principia o texto da tragedia, que é em verso de sete silabas, re-

dondilha maior, dispostos em decimas e a duas colunas por pagina. Divide-se em
setescenas, a primeira das quais, í IlllC fc roíltflll. àl)0 e (OrcrtCô, começa pelo

que diz o Ayo, e a ultima termina pelas mortes de (!MÍtl'imU'ftrfl e C-gÍftO, (pe-

núltima tolha do opúsculo). A ultima lolha tem: ^ (fTOrtOCnilI ÒO OlttOr
1|

nos ICCtOrrS, a qual compreende quatro estancias em oitava rima. Três vêem

na frente da dita ultima folha e a quarta, seguida de uma outia em que o au-

a, o
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tor declara o logar e a data em que efectuara e concluíra a versão da tragedia,

e de registo da impressão. Destas duas derradeiras oitavas e do registo do logar,

nome do impressor e data da impressão, damos o seguinte .fac-simile»:

esterno tstnban/toâò fsbiobdr&m

m sssi^aácianio acáài

çoz dicdquis çoi em tal coiicUçam

tomem cjcemplaem dic % vcram

bo mof órflndc bcmquc bebaom^
que fendo como efte/em todo p^igo
confluo â pe&ímit09/£ontino tubaram

CB p:ef<nte ebtã/í&f dcab^Hla

&e em noíTaUn^oagem/fe tradusô'
quinje oe ntírço/ fem nada mentir

na era oo {)arto/ oa vírgemTagrada
t)e mú i; quinbcntoB / fem errar nada
T trinta tfds/faíando verdade - \m '^ojto/ qiic be roi»ynobK cidade
tpoj Slnrríquc íçjcô roy trefladbdia.

caqui fcncçc-a ZrdQcòk t>e ©ítftce tfrada
t)e grego emlHwoa^^n l^rtugiieç t troua-
da.foyimpidla namuf Bobtetfcmprelc^

cidade t)c Xí^ÊÍJoa per j©crm30 aa,
Ibardoátt^JiéírôitxH^cyiionro

(ênho^étcaboufe ao6.vf«
, tias t)e1^oulbn> ^

<l2i^ittqtiinb^08

tdncocntdt
<íiieo anos.

€Sim,

Com referencia ao merecimento e origem da tragedia, e ainda á raridade da edição, ve-

ja-se o Dic. Bibl. de Inocêncio, tomo 3.o, pags. 179 a 181; o opúsculo que o sr.

Fiancisco Esteves Pereira publicou ha mezes sob o titulo: A vingança de Againe-

lurn
\,
Tragedia de Anrique Ayres Viciaria <) Notas de Historia...; a reimpressão da
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Tiagedia quê, por inducção e diligencia do mesmo sr. Esteves Pereira, a Academia

das Sciencias fez ultimamente e que abaixo descrevemos; e ainda, o nosso trabalho

bibliográíico em via de impressão; Bibliografia da Literatura Clássica Laso-Brasí-

lica, tomo I, pags. SO a Q2. Isto além da Biblioteca Lusitana de Barbosa e das Me-
morias para a historia da Typographia Portugueza do século XVI (pag. 119) de Ri-

beiro dos Santos, etc.

O exemplar que apresentamos é o ilnico conhecido presentemente, e o seu penúltimo

possuidor — o Visconde de Azevedo-déra por êle, ha já dezenas de anos, a bo-

nita quantia de 81SÍ000, verba esta relativamente importante para o tempo em que foi

efectuada a transacção, mas assas insignificante para a época actual. Encontra-se em
óptimo estado de conservação e pôde considerar-se uma preciosidade bibliográfica do

maior apreço e valia, não sõ pela sua extrema raridade, mas ainda e sobretudo

por a versão da tragédia ser considerada como um dos primeiros documentos

para a historia e estudo dos nossos primeiros vagidos na literatura dramática.

55 A vingança de Ag:imenori. Tiagedia de AiTÍ(jue.s Ayres Viutoria.

Conforme a impressão de 1555 publicada por ordem da Academia das

Sciencias de Lisboa por lYancisco Maria Esteves Pereira (Marca emblema
da Academia das Sciencias). Imprana Nacional de Lisboa— 1918. In-8.° de 118

paijs., afora uma com o registo da impressão e uma em branco, finaes. B.

As pags. 1 a 4, constituem as folhas do ante-rosto e rosto; nas 5 e 6 vem um «Parecer sobre

a publicação da tragédia «A vingança de Agamenon...» (subscritos pelos Académi-

cos: F. Teixeira de Queiroz, David Lopes e Henrique Lopes de Mendonça, relator;

na 7 umas palavras de grato reconhecimento do sr. Esteves Pereira ao Conde de

Samodães (datadas de: «Lisboa, 28 de Junho de 1917.>); nas Q a 26 um interes-

sante e substancioso «PROLOGO- do mesmo sr. Esteves Pereira; nas 27 a 113 a

reprodução do texto inserto na segunda edição da tragédia de Aires Victoria, e nas

115 a 118 as «VARIANTES DO PALEÓT1P0«.
O registo tipográfico da impressão diz: «TERMINOU A IMPRESS.\0 11 Aos 20 de IWaio

de mil novecentos e desoito
|l
NOS PRELOS DA '| IMPRENSA NACIONAL..

No alto do írontispicio a indicação: «ACADEMIA DAS SCIENCIAS DE LISBOA
|1

===
II
MONUMENTOS

II
DA

|| LITERATURA DRAMÁTICA PORTUGUEZA
|1

II
11».

5tí-Alardum. — Selectse Simili-
1|
TVDINES SIVE COIJ.ATIONES. |1

Uim ex

Bibliis síicris, tum ex veteru Cõmélariis, Per Alar-
||
dum Aemstelre- ?çff ^

damfl, Tomis
||
Iribus accuratius cõcionate,

||
plurimiã ad laUirae ad-

||
iu-

iiienli veibi Dei |1
cúcion;itorib, |1

iiixtfi ac sori-
|i

ptiirsesíTcre
]|
traclu-

|| tori-

II
bus . . Hiiony. in. Mattli.Cap. 18..

|1 fW PARISIIS
II fW ApudAmbro-

siiiin Girault in via \\ lacohcea, sub signo PelUcano
|| f-%í M. D XLIII.

In-8.° peq. de xliv (inums. -bO'i fl'. E.

Encadernação renascença; com a lombada restaurada. Pastas ornamentadas a frio.

57— Alarte fVicencio) —Agricultura das vinhas, e tudo o que pertence a ellas

até perfeito recolhimento do vinho, & da cepa, vides, folhas, & borras.

Composto por... agricullor. Tirado tudo dos aulhores que rscreverac so-

bre a iigiicultura. çj- Jas experiências que pode colher. (Peq. vinheta tip.

de qrnamenlo). Lisboa. Na Offic. Real Deslandesiana. Anno M.DCGXIÍ.
Com todas as licenças necessárias. In 8.° peq. de xiii (inums.)-2'24 p;igs. E.

As XIII pags. prels. compreendem: frontispicio; «Dedicatória á Viigem N. Senhora»;

Prologo «Ao Leytor"; «lndex.> e «Licenças.» (Do S. Otlicio-Do Ordinario-Do

Paço.).

Obra curiosa, relativamente ao asrunto de que trata. Primeira edição. Bom exeuii:lar.

Rara.

///<•
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h

5S—Albani (Co. .lo. HiírouwjO --^^ibii de potestate Papae & Concelii secunda

edilio. Lvyduni Apiid Ican. Torncesivm. et Gvl. Oazeiom M. I). l.VIU-

Ciim Priuilegio fíegis. In -4/' de 1H8 p:igs., nfio incluindo .>.v (iniinis.) df>

Index «REKVM AC VEKBO-
||
liVM INSIGNMOKV.M QV.-E || loto hoc opere

sparsim conlini n- 1! lur, index locuple ||
lissimus.», e a fir.al com uma

eiiriosu marea do impressor. E.

As pags. 1 e 2 constituem a folha do frontispício; nas 3 a 5: «IO. ANOELVS
||
PAPIVS

LE-
il
CTORIS.>; na 6 o -AD LECTOREM.»; na 7 as «Errata sic corrigito.», e

.ERRATA IN ÍNDICE •; na 8 o -PRIVILEOE DV ROY.., e da 9 em diante o texto

da obra.

O titulo no frontispício encontra-se dentro de elegante e curiosa cercadura, gravada

em madeira, sobre artístico desenho de fantasia; e a impressão é esmaltada de letras

iniciaes ornadas de caprichoso.' arabescos, abertas em madeira.

5ÍI— Alberghini Panormitano (Fr. .f«a»«ie).— Manvale qvalificatorvin sãctae In-

qvisitionis, in qvo orania, qvap ad illvd Irilivnal, ac haeresvrn censvram,

peiiinent, brevi metliodo addvcvnlvr., . Cvni Licenlia. CwsaraugnsUic, Tijpú

Augustini Vences. Amio 1671. Xn-i." de vi (inums.) 172 pags., afora mais xx

iiiimis., finais. K.

O frontispiclo é adornado de tarja composta de pequenas vinhetas tipográficas de orna-

mento, simétiicamente dispostas.

(iO- Albuquerque (.1//'l)iiío de).—GonnneiiUirios do Grtinde Afonso Dalhoqver-

qve, Capitam Cerai qve foy das índias Orientitrs, Pm tt nipodo muito po-

ileroso lley dom Manuel, o primeiro desle nome. Noiíamerile emenda-
liiis e acrescentados pelo menino auctor, loiíforme ,ks inforniac,-ões mais

certas que agora teue. Vão repartidos em quatro pirles sefiimdo o li mpo
dos aconlecimenlos do seus traliallios. (En-ndo d'annas:) Km Lifhoa. Com
li:-cnçn iHífif.iso pur João de llarnira tmiireíanr dei Knj nnsm xenhur. Anuo
de l.^Td. Com Prtvtlcyto Bfnl.—luU)]. de iv (iiuiins.)— 578 pags. E,

Exemplar com o frontispício, folh.i prcl., e ff. 29-453-575-577 manuscritas, -Segunda edi-

ção (a mais estimada). Muito rara.

^' •' mesma obra:— Lisboa, na fírgia Ojfirina Ty^iografjhici. Anno mdcclxxiv
(1774), in-8 4 tomos de vi-xliii-:í43, xii-285, xil-289 e xi-"2í)() pags. cm '2

vol. E.

Ornados como retrato de Afonso de Albuquerque
(J. C. Siím escul/). Obisipii Typ.

Res. Ali. I774) e com um mapa grav. a buril, em H. desdobrável.

62- -Albuquorque Coelho (^«aríe de) —MliMOlilAS DI.MilAS || DE L\ GVEU-
HA DEL BhAZIL... En Madrid... Aiio WÕ4.
{Do (ronthjiicio damos, em fol/ia S'-pnrada, a exacta reprcdu((;ão fi lo-zincO'jrá-

fh-a].

ln-8o (formato de 4." antigo) de viii IV. (prcls.) inums. e 287 nums. na
fiente. E.

As VIU folhas prels. compreendem: frontispiclo (1) ; Dedicatória a D. Felipe IV (da-
tada e subscrita: .M.adrid 15 de Octubre de íbbi.W Marques de Ba íto, \\

Coude de
Pernambuco.^ (frente da ti. II-o verso é branco); 'APROBACION DEL REVE-
RENDÍSSIMO

II P. Aguftiii de Caftro, de la Com/mnia de lefus D Predicador ik



MEMORIAS DIÁRIAS
DE LA GVERRA DEL BRASIL,

PO./. piSCVRSO DE NVEVE
Anos, EMPEÇANDO DESOfi EL

DE M. DC. XXX.

ESCRITAS

POR DVARTE DE ALBVRQVERQVE COELLO,.
Marques de Bafto, Cõncfè, i Senor de Pernamtíuco, i dela?

ViUas de Olinda , San Frãncifco , Magdalena , Bucn-^Suceííc,

VUlahermofa, i Igaracu, Gentil-hombredelaCamarade
fu Mageftaa, i ac fu Confejo de Eílado; en cl

de Portugal,

A LA CATÓLICA MAGESTAD DEL REY

DON FELIPE QVARTO.

CON PRIVILEGIO.

En Madrid,por DiegoDiazdeli Carrera.Imprefibr dei Reyoo^Ano 1654.

aFac-simile» (em tamanho natural) da obra descrita

no presente catalogo sob o n.° 62.

(Pag. If,)
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./'« Ma^eftad.* ((talada e subscrita : »Eti Efte Colégio de la Compania de lefus a

21 de lulioyde Kil. \\ Asufti/i de Caftro.^ (frente da fl. III); '^Licencia dcl Ordi-

nano.T> (^Dado en Ma- II drid a veinte y niieue de lulio de mil y feifcientosH y

quarenta y quatro aíios. 1| LiV. Oabríeí\\de Aldaina. \\ Por (a mandado || ^n/-//,-í rfcí

Vai
\l
Notário.^ (verso da mesma H. Ill); <^APROBACION DEL SENOR DON[\Oc-

ro.-úino Mafcarenas, CavaUero, i Dífinidor || GciieraL de ia Orde/i de Calatrava. .

.

Prior deWOuimarãcs, i Obijpo electo de Leiria.^ (datada: «En Madrid a 2S de

AgoTto de II
1644. || D. Geronimo Mafcarenas.^ (ti. IV e frente da V) ; "Sarna dei prí-

uiiegio.t (datada : «En Madrid a veinte i !|
nueve dias dei mes de lunio de mil i

feifcientos;! i cinquenta i quatro anos. (verso da mesma II. V) ; «TASSA^ (datada e

subscrita: -«en Madrid a fiete de " Octubre de mil i feilcientos
|| e cinquenta i

quatro anos. ]! /v-a.'í«yi:o E Padaíia.^ (frente da VI) ; lERRATA.! e a seguinte decl.a-

raç.ão :-Erte libro intitulado Memorias Diárias de la Guerra dei Erafil, (sic) |; con-

cuerda y eftá impreffo conforme a fu ori-!!ginal, Madrid I. de Octubre de 1654.

afios, Sic.''Lic. Carias Mareia '' de la /./rtia.» (verso da li. VI); e «PROLOGO.»
(ti. VII e frente (o verso está em branco) da VIII).

De folha 1 a 9 (frente) decorre uma «IMTRODVC!ON,|| i argumento delia»; e desde

o verso da mesma folha Q até tinal o te:;to da obra propriamente dito, que é divi-

dido em nove períodos anuaes (1630 a 1638), todos precedidos de um «ARGV-
MENTO..

Na impress,ão .do texto foram empregados os caracteres redondos, e na dos Argumentos

e notas marginaes os itálicos.

Esta obra de Albuquerque Coelho é de muita importância para a historia do Brasil nos

anos que vão de 1630 a 163S
;

pois seu autor, como testemunha presencial e comba-

tente, descreve mui veridicamente os bélicos sucessos que se derani durante o citado

lapso de tempo, com os intrusos holandeses, quando tentaram apossar-se d'aquelc

então nosso vasto e riquiseimo império colonial.

São raríssimos e mui preciosos os exemplares ; além deste que agora é exposto á natu-

ral avidez dos srs. Bibliófilos, apenas temos noticia de um outro,- que é o que faz

parte da notável e riquíssima biblioteca que foi do Dr. José Carlos Rodrigues, e que

vem descrito, sob o n.o 46, na sua excelente Bibllottteca Brasiliense - Cataioso aiiiio-

tado dos Livros sobre o Brasil... Rio de Janeiro... 1907. Ai informa o ilustre ex-

tlircctor do Jornal do Comercio, conhecido c importante diário fluminense, que o dito

exemplar fora da Biblioteca do falecido estadista hespanhol Don A. Canovas dei

Castilho, da qual tem o respectivo ex-libris, e lhe cuetara L. 40 em Madrid
;
que a

r.aridade dos exemplares provem da circunstancia de Albuquerque Coelho ser mal

visto pelos hespanhoes, e que estes sempre foram contra a publica'vão das Memorias,

chegando mesmo a destruir todos os exemplares que puderam achar ; e assim se tor-

naram de extrema raridade.

O nosso exemplar encontra-se em peifcitissimo estado de conservação, sendo porisso du-

plamente valioso e estimável.

63—Alcala y Herrera (Aljnso df).— Jai-dini anugifinuili jo de divinas Hores lusi-

tanas, hespanholas, e latinas. Contem seis centos e oitenta & três Anagram-

nias, em prosa, & verso, & seis Hymnos Clironologicos, Devidtse em
seis opúsculos nas três Linguas. Consagrase Ao Supremo Conselho da San-

eia & geral Inipiisição destes Heynos & Senliorios de Portugal. Autor

Alonso de Alcala y Herrera natural da Inclyta Cidade de Lisboa. — /s<o

tudo adentro de urna bunita portada grav. Na bafe o reyiito: — Cõ As licevças

necps/arias em Lisboa na officina Cniesbeeckiana. Aiino Itirii. 111-4." de xxvilt

(inums.)-274 pags., além de mais i inums., finais. K.

Obra curiosa e muito apreciada. Inocêncio diz que foi o primeiro ensaio deste género

que se compôs nas linguas hespanhola e portuguesa

Trabalhosa execução tipográfica. -Exemplar falho das pags. \99 e 200, e de um peda-

cito no canto superior de fora, nas 221 c 222; no mais perfeitamente conservado.

-

RARA.

2

A
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/^*

64 VÁRIOS
II
EFFETOS

i|
DE

1|
AJIOR ||

EN CINCO NOVELAS
||
EXEMPLA-

RES. H Y NVEVO ARTIFICIO DE ES- 1| creuir prosas, y versos, sin vna

de las
II
oinco letras Vocales, exeluyendo

||
Vocal differente en cada No-

uela.
II
AYTOn II

ALONSO DE ALCALA
j]
y Herrera, residente y natural

de
II

la inclyta ciudad d-; |1
Lisboa.

||
Dirigidas a diiiersas personas. ||

II
A custa de Frãcisco da Costa mercader de hinos

||
En Lisboa. Con licencia.

Por Mamiel da Silua, nn. Kiil. I11-8.0 peq. de xvi IT. prels. s. n. e liO

nums. na frente. E.

Nas pags. prels. ha abundantes poesias, cie vários autores, em louvor da obra e de seu

autor.

As Noaelas teeui os seguintes titulos : l."-Z.DS dos Soles de Toledo, sin la letra A.~ll.^-

La Carroça cot las Danuis, sbi da letra /;. — III.a-£a Pérola de Portugal, siii la letra

l.= lV.a-ta Peregriía Hermitana, sin la letra 0.=V.'-La Serra-ia de Sintra, si:i la

letra V. (ali.is U).

Muito apreciada. Primeira edição. Eelo exemplar. JWUITO RARA.

Tem 2.a edição: Lisboa, por Francisco Villela, 1671. I11-8.0

6.5-Alciato (/Inrfmi).—OMNIA AXDHEAE ALCIATI V. C. EMBLEMATA; Ciim

commenlariis, qiiibus Kmtileinaliim omnium aperta origine, mens autho-

ris explicatur. ^ obscura omnia dubiaque illustrantur. Per Clavdiv.m

fi^ MlNOE.M Diiiionenseni. Postrema hac elitione in meliorê formam reda-

Cla. . (Logar de marca gravada do impressor). PARIS, Apnã Tlieroiiymvm

de Marnef, k Vidvum GnlieUni Cmielliit sn Pelicano mniiJe l>. Ihhirij. 15SS.

In-8.° de xvi 'inunis )-717-i pags. E.

o titulo no froiitispicio eiicontra-se dentro de alçado composto por quatro vinhetas

combinadas (abertas em madeira).

A ultima pag. (inum.) apresenta apenas, no centro, o registo tipognáfico : c PARISIIS, P

ExCVDlillAT CíROLVS I^O- || GERIVS AnXO Du.MlKlH 1583 OcTAVU CaI.. '1 FKllKVflKlI.

o texto é enriquecido com muitos e curiosos emblemas gravados em madeira. -Esti-

mada. EDIÇÃO RARA.

66 A mesma obra:... Ciim fácil &. compendiosa explicacioiíc, quà obs-

cura illuslraiitiir, dubiaque omnia soluuntur, Per Clavdiuiii Mi, e em
Diuiunensfní. Einsdem Alci:iti Vil.-i. (I.ogar de m.nrca grav.ida, do iin[ires-

^ ° s(ir). Anlierpi.r,
\\ Ex Officma P.anliuinmi Ballhisans Mnreli. .W. DC.XI.VIU.

In-I2.° de o92 p.igs., alem do v de iniiex, uma de cMoju)!, uma com a

marca do impressor e uma branca, finais. E. {Perg.)

Formosa edição; enriquecida com numerosas gravurinhas emblemáticas, abertas em madeira.

Aloindo Palmireno — Veja-se: Silca Almirevtja {.Manud Ignacio).

Alcipe—Veja-se: Almeida Portugal Lorena e Lencastre {D- Leonor de).

67-Alcobaça (fr. Briíiíirdo ííp).-3l pvi»fietx-rt pai-fc
||
6o ttltVO be

nita xpx.

/ A"/ (f'
' '^^''^ titulo, impresso em duas linhas, acha-se a meio da frente da folha do rosto e é en-

^ fK cimado por dois pequenos escudos d'armas : o escudo real de D. jo.ão II e o da
rainha D. Leonor sua mulher. No fim o registo da impressão :

glcnbd-fc 1)0 primcijro liiuo iiitituln&o 6n »t6n íic r^ul tm liitgitnflrm por-

tugucs... (B foi rmpr fin mituij nobre ri;frmprr Irnl vi^n^r ôr íirbon...

Vor Ij05 IjxU-rniios mrtftrcs pnrçrijroâ |Uiolrto 6c fnnniin. a- ynrrtijiit it

14
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Pfliauin. por mniiíin6ci &ii mut) ijlluâtrirrimc \'c\ú,s)v cl fcnljor ri Kri)

ímit giobnm 1)0 ^rll^l^o. (l> ôn iiiinj r6rlnrr(i6n yniiiibn Hm íijiior fun mu-

ll)rr. 3t louiior a flknin ar uoffo friilior jlirrii rpo a iiorfo Sf rrírmptor

n., òa ftm iutrmrrnaa a friiHirr uirflrm iiinírr flloriorn fnuitn Itlnrin...

(&-m o mino &o niifnmriito ao iiirto fnliiníor 6r pil x iiunlroçriitos a-

iiouriiln t' riiiro. Jl rtiij. 6o iiirs br ngoflo. Iníul. gr de c/xa-rt» (.ilhis lOO),

alóm do duas inums.

^ frgimíin pnrtr òc nitn r^i. (Fronlispicio em idênticas oirciinstancias

do da parte pre(\6denlc. No fim do volume o registo): -^rnlmfr lio fraubo

liiiro intitttlnbo br oiíin br vifio... C- rmpffo rm n mmi nobre çibnbr br íir-

bon prr... ^nno br mill lítrotrtos nourln x, rimo. n. uij. bios M mos br

frlrmbro.—ln-fol. gr. de Jríruiii ÍT. numeradas na frente, á excepção das

duas primeiros, que não apresentam numera(;ão, emhor.i dela firam par-

te.— 2 vols. E. {perg).

São as duas primeiras partes d'este precioso monumento da tipografia portugueca, consi-

derado a primeira obra que em português se imprimiu, não só em Portugal mas

também no estrangeiro.

O lavõr tipográfico que a obra apresenta é verdadeiramente notável e primoroso, hon-

rando sobremaneira os prelos que o executaram. Os caracteres empregados na

impressão foram os denominados góticos ; e a composição é embelezada com nu-

merosas e lindas letras iniciaes e com quatro cercaduras de artísticos desenhos de

fantasia, além de uma curiosa gravura representando a tragedia do Calvário, ou-

tra figurando D. João segundo, a rainha D. Leonor sua mulher e outros persona-

gens orando ajoelhados, e ainda uns escudos e a marca dos impressores .Micoláo de

Saxonia e Valentim de Moravia-tudo gravuras abertas em madeira.

Ambos os volumes se encontram faltos de diversas folhas, afora outros defeitos em
algumas das existentes. Ainda mesmo assim, são eles verdadeiramente preciosos

e de muito apreço, e isto devido aos exemplares serem da mais extrema rari-

dade.

68-Aldama Ayala (/>. ./o.sr df).— Coniptiidio g. ogivifioO-esladislico lie fottugal

y sus posesionos ullramarinag. fljeada lilstóiiea A los MCnnle<;iuiientos

polilicos dei reino durante cl siglio xix. Por... Madrid, li.ip. de la vviãn

de D. Anlonio Viíie.s... JS!J!'}. Iii-8.° gr de 639 l pags e um mapa em II.

desdobrável. E.

Gil—Aldrete {Bernardo).— Del origin y principio de la lengva castellana, ó

[iomance que oy se vsa en Espana. Compveslo por e! Doclor... Ano

(Logar do marca do impresí-or, gravada em madeira) 1014. Cun PriciUgto

En Madrid por Mekhiur Sauchez... Ailo 1674. In-ful. de iv ff. (preis
)

inums. e 89 nuins. na frente, não incluindo uma inuni., final. E.

Obra estimada. Segunda edição. Pouco comum no mercado.

70 VAIilASII ANTIGUEDADES [1 DE ESPAXA, AFHICA ||
Y OTUAS PHO-

VINCIAS 1! Por el Doctor l^ernardo Aldrete
!l
Canonigo en la Saneia Iglesia

II
do Cordoua.

Este titulo encoiitra-se no centro de arlistico porticulo ou alçado, primorosamente gra-

vado a buril em chapa de metal : Pela parle inferior do mesmo, também aberto a

buril, o seguinte registo tipográfico:

í^-i'

/í
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En Ambers, á costa de luan Hafreij, ciio ,V. VC. XlV.—ln-i.o áe xvi pngs.

(prels.) inums. e 640 nums,, nSo incluindo lxxii iniims., finais. E.

As XVI pags. prels. inserem: portada gravada (I e II) -Dedicatória: «AL ILLVSTRIS-

SIMOIII REVERENDÍSSIMO ::SENOR:DON PEDRO „ DE CASTRO í I QUINO-
NES !| ARCEBISPO II DE SEVILLA.. (datada no fim: «En '| Seuilla, veinte de

Diziembre I^C.XIII.») (III a VIII)-«Inrcripcio para la Iglefia dei Sacro Monte de

|ila ciudad de Granada.» (lV)-«Inrcripcion para el Monte lacro de la ciudade de

Qranada
II
delante de la Iglefia en el camino.» (X)- Privilegio de EL REY.^ (subs-

crito por «lorge de Touar.») (XI a Xlll)-Censuras e Licenças (da mesma pag.

XIII á XVI).

Nas primeiras LXXI pags. finaes inums. vem a «TABL.\=De las cofas noLables en

efte II
libro contenidas.» (impressa a duas colns. por pag.); e na LXXU o seguinte

registo tipográfico: <ANTVERPI/E, || Typis GERARDI WOLSSCHATll, || ET í|

HENRICI /ERT31I.I' Anno cb. bc. xiv.»

Obra de merecimenlo e muito estimada. Bom e.vemplar. RARA.

71 -ALEGAÇÃO de direito a favor do 111.™" e Ex.""» Senhor D. Joseph Mas-

carentias, iMarqiiez de Gouvêa, mofdonio-iiior, Oppoente á Successão do

Estado, 6 Casa de Aveiro. (Vinheta gravada em cobre: De liochifort fecit

^ 1730). Lisboa, M. DCC. XLVIH. Na OffiC. de Joseph da Costa Coiwhra..

In-fol. de 274 pags. E.

o titulo é impresso, a linhas alternadas, a preto e vermelho.

E.xcelente execução fipográlica ; ornada com diversas vinhetas abertas a buril em chapas

de cobre (cabeções, letras iniciaes e Horões de remate -algumas assinadas: Debric

fecit.).

7i2—Aleman C-Uaí/ieo.;.— PRIMIÍRA, Y SEIÍUNDA rARTEilDE GUZVIAN
i|
DE

ALEAHACHE,
li
POR. . || DEDICADO || AL LICENCIADO DON JOSEPH

RERMUDEZ,
[1 .,. \\ En Madrid, cn la impienla de ta Cidle dela /i'/)co-

|1

intenda. Ãiio de 1723. Acosta de tos lUredoves de António de Keyes. 111-4." lie

VIU pags. (prels.) inums. e 475 nums. (estas inipre.«sas a ouas colns. por

pag.), ;,fóra mais v inurns. de TABLA (t:inibein a 2 colns.) e uma, finai,

com: «DECLARACION PARA EL ENTEN- ;! dimienlo de esle Libro >• E.

As VIU pags. prels. inums. compreendem: frontispício (I e II); Dedicatória «AL LI-

CENCIADO D. Joseph Bermudez...> (III a VI) ; «LICENCIA.; ^FEE DE ERRA-
TAS^, e «St/iM/l DE LA TASS.A^. (Vil), e Preambulo «AL DISCRETO LECTOR..
(VIU).

Clássico hespanhol. Estim.ada. Boa ediç.ão. Frontispício tarjado.- RARA.

73— Allen (Eduardo /lH<;i(f<o).— Noticia e descripi.-ão de uma moeda inédita

cunhada pelos wisigodos na cidade do Porto, em fins do vi" século;

e ultimamente descoberta pelo 111.™° Snr. Francisco José Amaral. Acom-
panhadas de alguns apontamentos históricos e crilico-numismalicjs, i)bIo

director do Museu do Porlo.^ Vorlu: Typ. de D. Anioi.i) Moldes, lSu'J. Iii-

S." de iv-14 n pags. B.

Opúsculo curioso e estini.ado. Pouco vulgar,

7 í- ALFANDEGA PAPAL, laxas das suas partas cazuaes, redigidas pelo
Ponlifii:e João xxii. Publicadas por Leão x, e agora commjiiladas; ou Ta-
rifa pela tiiial su absolvem a dinheiío du contado, os parricidas, os inces-

tuosos, os adtilteros, os veneficos, os perjuros, e toda adiasse de crimi-
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nosos, Seguida da flor dos casos de consciência decididos pelos Jt siiilas. .

.

Liíboa: JSa Typ de J. A. Coimbra, iSoQ. In 8.° peq. de 147-36 pags. E.

Interessante. Pouco vulgar.

75— Al/ieri da Asti (IVí/oi-ío'. —Tragedie di... Fircnxe: Dai Torchi d-lla Stnm-

parta Granducale .. ISll. In- 12." peq., 4 vols. de xil-28S, 24.", 241 e 312

pags. li.

O primeiro volume é adornado com o retr. de Alfieri.

7tí—Alguns documentos do Archivo Nacional da Tone do Tombo acerca das

navegatões e conquistas portuguezas. PubliL-ados por ordem do Governo

de sua magestade fidelissima ao celebrar-se a coiiimemorarSo qtiadricen-

tenaria do descobrimento da America. Lisboíi: Imp. Nacionul, ]89'J. In- foi.

de XX-551-III pags. B.

Ornado com grande numero de fac-similes de autógmfos, manuscritos, etc.

77—Allemagne (U) et les Alliés devant la conscience chrélienne. Parit: Amel-

le, 1915. In-8.0 iv-xii[400 iii pags. B.

78-Alletz ('.V/r. A—L'Agronomie, ou Dictionnaire portalif dii cullivaleur, con-

lenanl toutes les connoissances necessaires pour gouverner les Biens de
Campagne, & les faire valoir ulilement; pour soutenir ses droils, conser-

ver sa sanlé, Sc. rendre gracieuse Ia vie champêlre. , . A Tioue», Chez

Pierre Machuel .. M. DCC.LXXX... In-S.o, 2 vols. de iv-xvi-472 e iv-464

pags. E.

leurs Décisions sur le Dogme ou la discipline, & les erreurs qiiMls on

condamnées. . . A Parw, Chez La vnwe Didot . . M. DCC. LXXIU.. . ln-8.°

de XSXII-621-II pags. E.

Estimada.

80-ALMANAK
|i
DAS

||
MUSAS,

||
OFFERECIDO

||
AO !| GÉNIO 1[ PORTUGUEZ.

II
PAUTE I (ii, 111 e iv)

11
(Logar de interessante vinheta, aberta a buril em

chapa de cobre) H LISBOA: \\
Na Ofíicina de FIUPPEJOZÉ DE FRANÇA,

||

ANNO M. DCC. XCIII (os Ires primeiros volms., e M.DCC.XCIV, o í.'')

II
Cem licença da lieal Meza da Commissão Geral, sobre o Exame, c Censura

dos Livroí. In-S." peq., 4 partes em igual numero de tomos de 142-1,

ii-cxLir, 121-]ii e 1.53-111 pags., em 2 vols. E.

Da segunda parte em diante saiu com o titulo de: NOVA COLECÇÃO...
A segunda parte foi impressa na Offic. de António Qomes; e a IH e a IV, na de João

António da Silva.

A publicação, que é interessante e estimada, é uiais uma espécie de Cancioneiro ou
Arquivo poético, do que propriamente um Almanaque, como do seu titulo se pôde
depreender. As poesias, em vários metros de rima, vêem em grande parte subscri-

tas por nomes arcádicos ou académicos. Na sua maioria, não mais forauí reim-

. pressas.

Os exemplares completos das quatro partes são muito estimados e raros.

^í>í(^

'/©«=>

7Q DICTIONNAIRE portalif des conciles, contenant une Somme de Tons
,^

les Conciles généraux, provinciaux & particuliers; le sujet de leur ténue; ^lyjc ^ *"*

/<^,<<
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81-AlMANACII deli GOTHAIlPour l'année !1
1801.

||
6.

||
cfte: C. W. EtUn-

ijn: {ISUU a lOlõ).

(Do frontUpicio deste volume para o ano de lt<Ot, damcs u fac-siriiile que

segue):

rALMANAC

GOTHA,
c^Z^J^&ãiAnae^r?

In- 12." e in-8." pe(|., 114 anos oii Vdls. E.

Importante colecção deste curioso e apreciadissimo Almanaque*; a uiais completa de

quantas temos visto anunciadas em catálogos estrangeiros.

Todos os volumes são enriquecidos com retratos das familias reinantes nos diversos

paizes da Europa — entre os quais a de Portugal - e de numerosos titulares. Nos

primeiros volumes ou anos ha ainda diversas gravuras reproduzindo vistas exterio-

res de palácios reais, monumentos, costumes e trajes ; bandeiras dos diversos

paizes, etc, etc. Todas as gravuras são abertas primorosamente a buril em cha-

pas d*aço, e algumas impressas a cores.

Também são muito interessantes e verdadeiramente artísticos os desenhos decorativos

que embelezam as capas dos mesmos primeiros volumes.

Colecção de muito apreço e valor, e que dificilmente se conseguiria reunir hoje em dia.

82—ALMANACH de Portugal para 1855. Lhhoa: Imprensa Nacional, -iSòA. In-8.°

de 703 pags.

O inesmo: para 185(5. Ihi., na mesma iinpr., I85õ. In 8." gr. de
CLxxvi-7áO pags.— iJuís iu/s. E.

liiscitm artigos genealógicos. Estimados e pouco vulgares.
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83—ALMANAK da Revista Universiil, para I8bl. Segunda edigão. Editor -Fii-

beiro de Sá. Lisboa. Tijp. da Revista Universal . .. 1850. In-8.° peq. de

xxxii-lo2 pags. E.

Exemplar com linda encadernação de carneira vermelha, tendo as pastas ornadas com
elegante cercadura e, no centro, com um brasão d'armas reais portuguesas, tudo

impresso a oiro,

y-i-ALMANACH FAMILIAR para Portugal e Brazil, publicado por Gualdo

Valladares e Augusto Valladares, 1." anno. Braga: Typ. de A. D. da Sil-

va... 1808. In 8." gr. com diversas ordens de numerarão de pags. E.

Aluianach muito apreciável, inserindo selecta colaboração de muitos dos mais distintos

escritores da época, entre os quais Camillo Castello Branco, com uma poesia, (pag.

47), intitulada ; -y/í NÃO... Reproduz também vários trechos de clássicos anti-

gos. Ilustrado com diversas gravuras e retratos, entre os quais um de Camões.

85—Almas Santas {Fr. Miguel das).—Clamores feitos ao Ceo, suspiros dados

na Terra Santa de Jerusalém; lagrimas, e tormentos com q., na Palestina,

acabão as vidas os filhos do Seraphico P. S. Francisco, q residem n'aquel-

les SS. lugares... Porto. Anno de 1139. In-8.° peq. de xxtt-314-5 pogs.,

afora o ante-rosto grav. E.

É uma espécie de crónica da Ordem Franciscana na Palestina. - iWuito estimada. Pouco

frequente no mercado.

Almeida— (P. Ayres du). — Sermam do Aclo da Fee,.. em Coimbra,..

1094.—Veja-se: {Autos de Fé {SerruOei de].

8C—Almeida {Fr. Chrislovam df).— Historia do capuchinho escocez, Segnmla

parte, Com hum Compendio da Primeira, Tirada de híía Relação q se

imprimio em França... Aiithore... Lisboa: Na Ojfic. de Pedro Ferreira...

an. n49. In-lS.» de VIII (inums.)-208 pags. E.

Clássico muito apreciado. -Edição pouco vulgar.

Almeida (Fr. Chrislovam de). — Sermam do Auto da Feo... de Lis-

boa. . . 1660.—Veja-se : .Autos de Fé {Seniiões de).

87— Almeida {D. Francisco áe). — Apparato para a disciplina e ritos eccle-

siasticos de Portugal. Parte primeira. Na qual se trata da origem e fun-

dação dos Patriarchados de Roma, Alexandria, e Antiochia, e se des-

creve com especialidade o Patiiarchado do Occidente, raostranJo que as

Igrejas de Hespanha lhe pertencião por direito particular; e por occasião

desta matéria se dispulão bastantes questões pertencentes á Disciplina

Ecclesiastica, curiosas, e não vulgares. Dedicado a el-Rey D. João v. Lis-

boa Occidental, na Ofjic. de Joseph António da Sylva, Imp. da .\caã. Real,

M.DCC.X.XXV—XXXVII. In-fol. 4 vol. E.

Clássico. Estimada e pouco vulgar. Exemplar primorosamente encadernado com intei-

ras de carneira fina ; lombada e pastas ornamentadas a oiro e com um escudo d'.ar-

mas reais portuguesas (ex-Ubris de D. Maria I ?).

88—Almeida (Gabriel de).—k vinha. Notas vitícolas e vinícolas. Ponta Del- Si^ X""

gadi'. lbS7. In-S." de 94 pags., afora 2 em branco, finais. B.

Ilustrado com vinhetas inleicaladas no texto e com estampas impressas cm separado.

-'/ '-•

/s^r/^ U
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Almeida {Gregório de)— Veja-sa : Vasconcellos [P. João de).

Almeida (P. Luiz df) — Veja-se : Cartas qve os padres. . da Companhia de Ies>is

escreiter('io do lapão if- China. .,

Almeida [P. Monoel de)—Xeja-se: Telles (P. ISalthasar).

89—Almeida (P. Thcodoro de).—O Feliz independente do mundo e da for-

tuna ou Aite de viver contente em qnaesquer trabalhos da vida, pelo...

Segunda Kdição corregida por seu Autlior, e accrescenlada com hum Dis-

curso preliminar, e Notas, e com Estampas. IMboti: Na licgia Offic. Tij-

pografi:a. Anno M. DOC. LXXXVI. In-8.°, 3 vols. de xvi-Liv-338, 307 e iv-

3i6 pags. E.

Obra estimada. Ediç.ío preferível, por ser enriquecida com varias en-têteí, 25 lindas gra-

vuras a buril (Gaspar Frois, M. Ltv. esc), vindo uma em frente do Discurso I'reli-

minar e as restantes, uma a uma, á frente de cada um dos XXIV Livros,em que a

obra é dividida. -Bom exemplar.- R.\ RA.

90 Opascnlos sobre diversos assumptos. Por. . . T. A. C. O. I.ishoa. Na

liegia Offic. Tijp. Anno M. DCC. XCVII. In-8.» peq. de 56 pags.

A VID.i alegre do Filosofo Cbrislão, Composta pelo. . . Ibi., Na Offic.

de Simão Thaddeo Ferreira,. . In 8.° peq. de vii-132 pags.

ELOGIO da lllusti-issima, o Excel.™ Senhora D. Anna Xavier

de Assis Mascarenhas, Baroneza de Alvito,... Pelo Padre... Lisboa.

M.DCCCtU. Na Offic. de S. T. Ferrara. In-8.° peq. xxii-69 pags. E.

91-Almeida de Vasconcellos {Dr. Cahriíl dp).—ALLEGAC.ÃO [1
Na qual se

moftra por direito, por Breues dos|!Sumns Pontífices, por Aluarás dos

íenhores
\\
Reys, por fentenc;as em juizo conlécioío, por ||

confultas da

meia da Coníciécia, pela Regra,
li
Eftatutos, & Deftinições da Ordem, &

por ju-
il
raméto, como o dinheiro dos Ires quartos da

[]
Ordem de N. S.

lESV Chrifio lenão pode
|1
gaftar mais que nas obras, & fabrica do Con-

II
uento de Tom.ir, & calas luas, por ordé do

||
graõ Meltre, & o contrario

he peccado mor- 1| tal, & perjuro, & ficarem os Caualleiros fem
||
a gr.iga

de poder leftar, a qual foi |' dada com efla condição.
||
Pello Doutor Gabriel

ã^Almeida de Vafeoncellos. S. iiid. de L ou d. de impr. (século XVII) In-fnl. de

38 pags. B.

Não tem frontispício propriamente dito : o titulo vem no alto da primeira pagina, enci-

mando o texto. Este, que é impresso a duas colns. por pag., termina a meio da

ultima p.ig., seguindo-se-lhe um florão (gravura em madeira) de remate.

Interessante, relativamente ao assunto que %'ersa. MUITO RARO.

92- Almeida e Araújo Corrêa de Lacerda (José. Maria de).—k. B. da Costa

Cabral. Apontamentos históricos. Lisboa, Typ. Silva, iS44-4õ. In-S." gr. t

tomos de 275 e 714 pags., em um vol. E.

Ornada 'com o retrato de Costa Cabral (Litografia assinada : P. A. Ouglièl/ne).

j!
93 Um papel politico. Hontem, Hoje, e Amanhã. Lisboa. Tijp. do Grátis..

.

*'\ ^ 1842. ln-S.°, 3 opúsculos (1.», 2.» e 3." Parles) de ii-iii-20.->; 190 pags. No
viesmo vchiine

:
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-Hontem, Hoje, e Amanhã visto pelo direito. Lisboa: Typ. da Gazeta

dos Tribunae).. . 1848. la-8.° de 6i pags.

—Reflexões de Gracco á Tullia. Tunes [Lisboa) : Tijp. de Amurai de

Beg. . . anno da Egira 1244. In-8.° de 55 pags. — .4s quatro oh<-as em um rol. E.

94- Almeida Garrett [A. J. di S. dí).—Ensaio sohre a supremacia do Papa,

especialmente a respeito da Instituií^ao dos Bispos, [lor. . . impresso em
Lima, em 1831 .. . Oflerecido na lingiia porlugueza.. . por A. J. da S. de

A. Garrett. Porto. Typ. Commerdal Portuense. .. i843. In-8.o de 238 pags. K.

Encadernadas juntamente, mais duas obras originaes do tradutor -Almeida Qarrett.

9õ—Almeida Garrett {João Baptifla da Silva Leitão — Visconde de)—OBUAS. Li.t-

boa. Imp, Nacional, e Porto, Tijp. Commcrcial, 1841-77. ln-8.° poí]. 24 vols. li.

Boui exemplar. Na sua maioria primeiras edições. No 5.o vol. o retr. de (Jarrett.

96 O ALFAGEME DE SANTAHEM OU A ESPADA DO CONDESTAVEL
PELO AUCTOR DE CATÃO E AUTO DE GIL VICENTE. [Vinheta reprodu-

zindo o montante do Condestavel) LISEOA: Na Imprensa Nacional. MDCCC
XLU. In-S," de iv-148 pags. E.

Apreciada. Primeira edição. RARA.

97 CARTA de guia para eleitores, em que se tracta da opini3o pú-

blica, das qualidades para deputado, e do modo de as conhecer. Lisboa.

Na Typ. de Desiderio Marques Leão, 1826. In-8.° peq. de iv-21 pags. B.

RARA.

98 THEATRO H DE J. B. S. L. A. GARRETT.
|1 ||

TOMO I. ||
LIS-

BOA,
11 ANNO II. (1822). NA lilPIt. LIBERAL.

||
Itua Formosa N. 42.

In-8.° peq. de villl32 pags. E.

As pags. prels. íll a Vlll inserem uma espécie de preambulo : cA QUEM LER». Nas

restantes pags. do volume vem inserto o texto da peça :-Catóo.
Muito apreciada. Primeira edição. Belo exemplar. RARA.

99-

Lisboa: Na Imp. da Epocha, 1849. ln-8.° de 24 pags. E.

101 D. Branca,
|| OU ll A CONQUISTA DO ALGARVE,

||
Obra posthuma

de F. E.
II (

Vinheta alegórica)
||
PARIS, ilE (sic) CASA DE J. P. AILLAVD,

QUAI VOLTAIRE, N." il.\\
\\
MDCCCXXVI. In-8,o peq. de IV IT,

prels. s. n. e 151 pags., afora uma em branco, final. E.

Primeira edição. RARA.

íy ^/'i O

/^/'O
^

-O CHRONISTA. Semanário de politica, literatura, sciencias e artes. //

K

Lisboa: na Imp. do Portvyuez, i827. Com licença. In-8.o 2 tomos de 388-iv e

290 -IV pags., além dos rostos. E.

Muito estimado. Exemplar falto dos Índices e frontispícios.- MUITO RARO.

100 DISCURSO do Sr. deputado pela Terceira... Na diseussSo da res- //^J
posta ao discurso da coroa, pronunciado na sessão de 8 de fevereiro de /^9 '

1840. Lisboa: Na Imp. Nacional, 1840. In-S." de 35 pags. —Juntamente

:

" MEMORIA histórica de J. Xavier Mousinho da Silveira, por...

(5 O
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'Q •102 MEMORIA histórica do Conselheiro A- M. L. Vieira de Castro. ]As-

bua: iVa Typ. de Jnsé Baptista Slorando, ISJH. In-8.° de 34 pr.gs. e relr. [i.

103——PORTUGAL II
N\ BALANÇA ||

DA EUROPA
; |1

DO QUE TEM SIDI)

II ^ bo Cfite ova ííye coiiucm iser tia not>a ovbein be || coiscio

bo"mttn&o cit>in,>i&c
|i"
I.UNDBES:

||
S. W. Sb\rrKi\ANCIí.

||
IfJ-J,

PICCADIU.Y.i -
\\

lt<3'J. (No verso do ante-roslo :
— /iV/P/íKSSO /'O/í

/{. GfíERNÍ.AW-, CHlCHESTEn-PLACh:, AViYCS CfiOSS.). In-8.° de XV-

3;!8 pags. E.

As XV pags. prels. compreendem: ante-rosto, frontispício, Dedicatória: <-A NAÇÃO
PORTUOUEZA., e cPUOLOOO».

Muito estimada. Primeira edição. Bom exemplar. RARA.

104 O RETRATO DE YENUS,
||
POEM.A

||
POIÍ J. R. DA SILVA LEITÃO

,^cr7 ||D'ALMEIDA GARRETT. || CO/.V/?/?A,
II

iV/í IMPRENSA DA UNH-Elt-

SIDADE.
II II^jVAO 1. (IS-Jl). In-8.° peq. de 15C pags., além de duas

(faltam) de ADVERTÊNCIA, finais. E.

Apreciada. Edição original. MUITO RARA.

^A

105—Almeida Macedo (ÍAtiz António de)—Factos memoráveis da Historia de

Portugal, ou resumo da historia deste paiz, desde a antiguidade até nos-

/O c' SOS dias... exlrahido de acreditados escritores... Lislioa: Na Typ. RoUan-

ãiana. IS20. In-8." pcf]. de IV-335-VII pags. e 6 est. abertas a buril. E.

MJ

/c/^-^

/!

9

10(1- Almeida Moura Coutinho (Josi Jo^iiim d'}.— Aiialyse do Projecto para

o estabelecimento politico do Heino-Unido do Portugal. Rr.izil e Algarves,

por... Coimbra, Na Imp. da Universidade. 1821... In-i." de 16 pags. B.

Pouco comuui no meicado.

107—Almeida Portugal e Lencastre (D. Leonor rf' — Marqiieza de Alorna).

—

--, Obras poéticas de D. Leonor d'Altneida Portugal Lorena e Lencastre, Mar-

queza de Alorna, Condessa d'Assumar e d'Ooynliausen, conhecida entre os

poetas porltiguezLS pelo noiue de Alcipe. Lifhoa. Na Imp. Nacional. ISlj.

In-8.° gr., 6 tomos, em 8 vol. E.— fíetr. da aulunt.

Estimada. Bom exemplar e bem encadernado.

108—Altmeyer (L J.) — Cours de philo.sophie do Lhistoire lait publiqnement

à Puniversilé de Bruxelles, par... Brnxetles: Meline, Cmis et Comp.^,

IS-JU. In-S." gr. de IV-454 pags. E.

Alva (D. Julião ri')—Veja-se : Condãvieões Synodaes do Bispado de Mi-

randa... '1565.

109—Alvares (P. Fcnnrisco).—go ^rcftc fotim íins iníiias.

Estes dizeres em uma linha impressa a vermellio, na parte superior de curiosa estampa

(aberta em madeira) que ocupa quasi toda a pagina e que é impressa a preto e

vermelho. Figura a entrada, a cavalo, do famoso embaixador português na corte da

Abisinia, precedido por dois soldados a pé e seguido por um cavaleiro com aniia-

dura, montado no seu ginete c empunhando o estandarte das quinas. Por baixo da

gravura, em quatro linhas, estes outros dizeres impressos, óra a vermelho, óra a

preto):
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ycriínôfrn infitniinfnm&ns tnrns aoyrcftr 11
3iiam /rrgiiitbi) uií 'í frrrnifu

1)0 pnarr Ãlunrrj cnprlln &fl |?rij luiffo |1 Sxiiliar. Agora nounmnitc iniprfffo

por mmiônbo í>o íito frnlior tiit rnCo íic £;ui5
Ij
ítoÈrigurj liurriro íic fim

nltfjn.— In-fol. de il ff. (prels.) inuins. e IStí niinis. na frente. E.

A primeira folha prelihiinar compreende o frontispício; a segunda o : llrolOrtO rt ti

^EIJ UOrfO fritlior, o qual começa pela formula : |tlUttO OltO ri UlllitO pOÒC-

II rofo prtitrtpf

.

No alto da primeira folha numerada principia o texto da Relação, precedido pelos se-

guintes dizeres ou subtítulo: COAIECASE HO TRATADOWdn entrada da terra

do prefte loam. Compreende fflj CopitlllOâ e termina na frente da folha 121. No
alto do verso da mesma folha 121 principia como que uma segunda parte, enci-

mada pelos seguintes dizeres ou titulo: C" llOlUilir ÔÕi nilicn. (CoiltO-rc llffln

pnrtt 1(0 rnminlio iiur fr II ff? í>n ttrm í" ílrrítr Sonin prrn yortiignl.

Contem ir CnptíllloS e finda no verso da folha 136.

As folhas finais inums. I a V inserem a TAVOADA, que abre, no alto da frente da

primeira, pela seguinte epigrafe: (CollUfOfC llO tnUOO&n ÔOS rnpitUlOS
||
quf

fí rOlltnn no liuro ÔO yrrftC |llinill, e remata, no verso da ultima, com o

registo linalj_da impressão, que damos em reprodução ifac-simile>;

bonra DC ocosioa glonofa oir*
gt noflaínozak acabou bo !iu ro ho '^ic^c 5oã oae tndios

cniq fe conta rodos boe finos oae tcrrae/xooôtra»

(097 comerctoe oellas/t oo qur paíTara na rtâie oe
Dom t^odrtgooe Itmaque fo^poi mandado oe
2»togo lopc3 De reqaeira que encam era $o*

uernadozna tfidta:tdlTtoa6Cârca&t:

p:efenre0que bo^eíle $oáman*
douael-i^eynoífofenbot/cõ

oucrae^oufaenotaueis q
ba na cerra

.' ^o qual

viotefcreuco/bo
padre frácifco
sluare5 ca*

pellâ oei

noíTo fenbotcom muita Dilígencta zrerda'
de^caboulenoânnoDacncarna^ain

De nolío fííoí 5efu cbítftoa bog
vince OOU0 Dtas De £iutub2o

De miU qumbentog í

quarenta an«

no0.

A folha VI e ultima do volume insere soinente, no centro da frente, a marca do im-

pressor e livreiro Luis Rodrigues.

Todas estas folhas compreendem 18 cadernos de impressão, dos quais o primeiro (ru-
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^Çl"

^i

bricado: %, 31 ij) consta de 2 folhas; o ultimo (rubricado: §, S ÍÍ, 5iii e

S iiij de 5, e os restantes (rubricados tó, S ij, ^ lij e tí iiij a 11, |í ij, |í

iij e |l iiij), de 8 ff. cada um.

O te.\to do verso das folhas é encimado pelos dizeres : ^-^ DO PRESTE lOAM

%-^^ e o das frentes por estes outros, complementares d'aqueles: f^^ DAS ÍN-

DIAS (^ \. Há porém a notar que é um tanto irregular esta disposição dos dizeres

que ficam transcritos, pois que eles se acham por vezes invertidos e, ainda, por

outras, uniformes no verso e nas frentes das folh.as.

Primeira e mui bela edição desta célebre e curiosissima obra. Impressa com formosos

caracteres góticos e com o texto ou composição tipogr.ilica embelezada de numero-

sas e lindas letras iniciaes, abertas em madeira sobre caprichosoj e artísticos dese-

nhos de fantasia.

Exemplar com o frontispício, folha imediata e as 115 a 118 primorosamente imitadas á

pena; mas, mesmo assim, precioso e de grande apreço, não só por as citadas imita-

ções serem de execução muito exacta e perfeita, mas ainda por possuir a primi-

tiva ultima folha do volume (a que insere a marca do impressor), que tem faltado

em quasi todos os pouquíssimos exemplares que desde ha muitos anos teem apare-

cido no mercado.

ESTIMADA E MUITÍSSIMO RARA.

110-Alvares (P. Jero>u/mo).—\10A DO BEATO LVJS GONZAGA, DA COM-

PANHIA DE lESV, FILHO PRI.MOGEMTO DE FERNANDO Gonzaga, Prín-

cipe do Império, Marquez de Castilhone, &c. Escrita pelo Padre Virgílio

^ Cepàri da mesmo Compahia, ^ dedicado pelo Marquez dom Francisco

Gonzaga, á Santidade do Papa Paulo Quinto. Trasladada de Italiano em
Porluguoz, & ablireuiada pelo Padre leronymo AUiarez da mesma Com-

jianhia. Doutor Tlieologo, natural da cidade de Euoia. (Seguem-se duas

peq. vinhetas, lendo uma lio centro as iniciaes I H S, e o outra as iniciaes M
A R entrelaçadas) Com as licenças necessárias. EM LISBOA : Im-

presso por Pedro Crasbeeck. ANNO 1610. In-é." de XII tt. prels. s. n., 157

nuins. na frente e mais II s. n. para o índice e novo registo da impressão.

E. pcrg.

O verso das ff. XII (prel.) e da ultima do vol. são completamente ocupados por uma marca

da C. de Jesus (aberta em madeir.^), a qual tem no centro as iniciaes IHS e está

dentro de tarja composta de 4 vinhetas tip. de ornamento. Além desta outras vi-

nhetas se acham adornando linaes de diversos capítulos.

O presente exemplar contém o retrato de Luiz Gonzaga (gravura primorosamente aber-

ta a buril em chapa de metal) que falta na maioria dos exemplares que aparecem.

Estimada. Belo exemplar. MUITO RARA.

Alvares, 1." (P. iuiz).—Sermam. . . em o Acto da Fè. . . de Évora. . . 1G72

— Yeja-se : Autos de Fé {SermOes de).

Ill—Alvares, 2.o (P. Luiz].—Ceo de graça, inferno custozo... Evcra .. A'a

Q <P OIJic. da Universidade. Anno de IGOV. fn-S." peq. de XVI-464-VII pags. E.

Primeira edição. N.ão vulgar.

112—Alvares (iWaimd).—Explicationes in-praecipuam parlem totius artis Em-
manuelis Alvari... Quaj Syntaxim compleclitur, Novis curís in lucem
edilae P. Josepho Suares... riyssipone. Pmío Micluuli^ Rodrijties... M.
DCC. XLVIIL . . In-i." de 30i pags. E.

As pags. 111 e 112 falta um pedaço da parle inferior.
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lll3— Alvarez de Colmenar (D. Juan). — Ann;iles ii'Espagne et de Porlug.il,

coiiteiKiiit tout ce qui s'est passe de plus imijoitant dans cts deiix

Royaunics & dans les aiitres Parties de TEurope, de niême que dans les

Indes Orientales & Oocidentales, depiiis l'clablissemenl de ces deux

Miriiaichies jusqirà present. Avec l;i Description de tout ce qu'il y a do

plus remarijuable en Espagne & en Portugal. Leur Etat Presciit, leurs

ínterels, la forme du Gouvernement, Tétendue de leur Coiiimerce, &c.

Le toul enrichi de Cartes Geographiques, de trois belles figures en Tail-

le-douce. A Ainslerdam : Chez François VHonoré & Fils, 1741. In-4." gr. i

vol. E.

Obra interessante e muito estimada. Enriquecida com numerosas e belas gravuras a

buril. Fronlispicios impressos a preto e a vermelho. Bom exemplar.- RARA.

117— Alvarez de la Fuente (Fr. /o,'t-K— Succession pontificia, Epitonie liisto-

rial (le las vidas, lieclios, y resoluciones de los sun)mos pontífices, desde

San Pedro, priíner vicário de Ghri;,ti), hasta N. SS.°"> Padre Bencdicio

XIII. Con la clironologia universal do los dias de sus clecciones, niucr-

les, y sedes vacantes. DividiíJa en seis prrtes. Escrita por el... En

S-j^r^

Alvares Cabral IPedvo). — Navfgação de. .—Veja-se: Colherão de no-

ticias . ,

.

Alvares da Cunha (^iiíohío).— Escola de Verdades ..— Yeja-se : Jiign-

laris (P. J.uis).

H3-Alvares da Silva {Jo/è Veiissimo). — Introduccão ou novo Código, ou

Dissertação critica sobre a principal causi da obscurid:ide do nosso có-

digo authenlieo, por. .. Lisboa: Na Regia Ofíii: Typ. M. DCC. LXXX. In 8 °

de VII-2C6-VI1I pags. E.

114— Alvares d'Alnfiada (.4»dit!).—Tratado breve dos rios da Guiné de Cabo

Verde, desde o lio do Canagá até aos baixos de SanfAnna &c. &c. Pelo

CapitSo... 1594. Publicado por Diogo Kopkf. Porto: Tijp. Cummercial Por-

tuense. iS41. In-8.° de IV XVI108-VII pags. e uni mapa, em folha desd. B.

Interessante e muito estimada. -A edição primitiva, publicada sob o titulo de «.-íelação e

descripç.ão da Quine...» foi impressa em Lisboa, por Miguel Rodrigues, 1733,

in-4.o de IV-62 págs. É muito rara.

4 15- Alvares d'Andrade (íhí:).—ADVERTÊNCIAS Esplriluaes para mais agra-

dar a Deos nosso Senhor. Cõ hii e.xercicio mui proueitoso para despois , ,

—

q
da Sagrada Comunhão. Traduzido em lingoa Portugueza, & acrecéiado / - J

por Luís Aluares d'Andrade natural de Lisboa, & impresso a sua cusla. '

Dedicado a Senhora D. Mariana Delancastre. Misteriu (vinheta .fjguramlo

o Cálix do S.™" Sacramento) Fidei. EM LISBOA. Por António Aluarcz. Ano

1025. In-16.» de 28 ff. nums. na frente. E.

A primeira folha é para o frontispício; na II as LICENÇAS; na III a Dedicatória «A

SENHORA DONA MARIANA ALENCASTRE ; na frente da 4 o prologo .AO
LECTOR»; na 5 uma gravura e uma Advertência ; e nas restantes o texto da obra.

-Rar.i.

No mesmo volume acham-sc encadernadas outras obras, de diversos autores.

/M'
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l&k

ri,;:"

•í c c

^#>

Madrid: En h liiiprcnta de Lorenç.j Frcmhro Mojitdns. ATio M. DCC. .Y.V/.Y.

—DCC.V.VA7. In-8.° |.e(i., 8 vols. E.

Eitimada. Excelente exemplar.

118—Alvares do Oriente (Fernão rf'). — LvsíUuiím Imosformada. ComposUi.

Por Fernrio cl'Alvarez do Oriento. Iiiiigi<i;i, ao Ilhistrissimo, & nniy Exce-

lente Senhor, Dom Miguel de Menezes Marqiuz de Vilia Ueul, elo.,

ele (Logar de pequena vinheta). Com li:-et>ça Do Supremo Cavcellio da Sunta

Inqui.iiçam, & do Orditiar.o, Imprefsa em Lisboa, fOr Luys Estupihmí. Amio

rfe1607. ln-8.° peq., de vii-297 (aliás 305) IT., alem de uma com um soneto

dedicado ao an^ tor. outra onde repete o registo do I. o d. da imp. e

uma ultima com a divisa do impressor, grav. em madeira E.

Exemplar com defeitos causados pela traça na parte inferior de algumas folhas, defeitos

que se encontram remendados com papel vegetal.- Primeira edição. -MUITO RARA.

119 A mesma obra; agora reimpressa, e revista com iiui indice da sua

lingongeni por hum sócio da Academia... I.isbon : .\a Oiji. Typ. ÍTsj. In-

8." de XVI-3oS-I pags. E.

Entre as pags. ISO e ISl vem uma f. desd. que contem o Lnbcrinto. N.ão vulgar.

I<i0- Alvares Pereira Pato Moniz |.AHno\—Agostinhoid.i, Põem i heroi-cumi-

CO, em 9 cantos. I.ishuo: Nd Jmpressão de .1. N. KMcres c. Filho. Anno de

1833. In-IG." dt) 119 pa^s. E.

Estimado. Edição já pouco comum.

121—Alvarez y Tejero (/>. /.kís /'rid/ciii-iu).— llfsifi.i hií>ti'iiii:a dei grau l.iipe-

rio do Cliiiia. Ohra interessante, iiirií^si y enireteiiida por las uiuclitis

noticias y mucio-os ditalles ipie conticno si)'ire est^í aidiguo im| orio, y

lUil para cuantos gusten sahcr al^o du el con al^utja \erdud e preci,->ion.

E.scrila y ptdilicada por... Mcdrid. Imp. de T. Forloncl . . . /.S'.i7. I11-8." de

384 pags E.

Trabalho curioso e estimado. Bom exemplar. Pouco vulg.ir no mercado.

122— Alves (.l//)Yrf,)). — Folhas d'hera. Com um prefacio de Joaquim de Ar.nijo. ..

Porto: Typ. hlzfviriana. MUCCCLXXXVI. In-S.» gr. de Xl-yõ-ll pags. E.

O Prefacio de Joaquim de Araújo (datado no lim : «Porto, agosto, 86) vem inserto nas

pags. prels. V a XI).
'

123—Alves de Sousa Ferreira (/io&erío).—A reliilniicrio dos operários. Estudo

sobie a theoria dos sdarios n:i econoniia polilica e no socialismo -^ontoin-

T ' poraneos, de. . Porto: Tijp. de .1. ./. da Sdmi Teixeira, 1880. Iri-S" du

V11-H28 pags E.

1'^'*—Alves Martins— O Nove de Oiiluliro, ou Fireves considerogões sobre .1

^ ultima guerra civil 1'or um J.ibcral. Po^to.- Tip. da fíevisln, /iSj.9. In-8.°

(pS^' de lOB pngs. E.

Encadernada juntamente, a seguinte obra: ^OS DOUS DIAS d'Outubro ou a Historia

da prerogativa'. Por D. Jo.io d' Azevedo... Porto: Typ. Commcrcial. 1848. In-S.o

de 142-1 pags.

2í
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125—Alvares & Salzedo {Thomns—, Garcia de), -f^ íiECOPILA
|i
C,AM.. . Lix-

lo, (sic) por iUrcox Borges, , . Aiino de M.IKLXXX.
{Do fronlispicio doritos a e.rarta reprodução foto-zincogrúlica que síjue):

f*?RECOPILA
C AM DAS COVSAS
Q_.V E CONVÉM GVARDARSE'
Nomododepreferuar aCidadcdeLixboa. Eosíaos,&

;

curar os que cftcucrcm enfermos de Pcftc. Feita pcUos
"

DoftorcsjThomas Aluares, &Garcia de Salzedo, vczi-

nhosde Seuilla, & Médicos do Screnifsimo Rcy

dePoriugal , Dom Scbaftiam Primeiro,

noíío Senhor , & dirigida

às. A.

CFoi mandado imprimir cíh fegunda imprefsáo ', pcf

mandado da Cidade deLixboa,rcndoVcrcadorci,05Se

nhores Manoel Tcllcz Barreto,&: António Dagama, &
Francifcodc Saa, & Fernão de Pina .Prouedor mor da

Saúde, & Ba (liáo de Lucena Dazcuedo, Procura-

dorda Cidade, ôc Gafgar Rodrigucz, & Luys -

Franco,& Francifco Rodriguez, ÔC

António Nobre,Prouedorcs
' dos Mcftcres.

Vií^apellos Deputadosdo Sãdlo Officio.'

1^ ImprcíTocm Lixbo.por Marcos Borges, Im-
prcíTor dei Rcy noíTo Senhor.

AnnodeM.D-LXXX.

In-i.° de ."iS folhas inums., ou sejam oito cadernos de impressão (com 4 IT.

cada), riiliricados : A S (á primeira folha dèsle primeiro cadeino per-

tencia a rubrica A, porem não a apresenta) a H, 11. -J. E.

A
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Na frente da folha 1 o titulo acima reproduzido; no verso da mesma (1. e em toda

a 2 a Dedicatória (.Carta a S. A.»): ^^ Serenissimo, muy alto y muy pode-
il
roso

Senhor» (datada e subscrita no fim: «...cn Lixboa, a 13 Dagosto de 1569. Annos.

II
Criados de V. A. que sus Reales pies y manos besan. |1

El Doctor Thomas Alua-

rez. Doctor Garcia de Salze-
,

do Coron<-l •); na frente e parte (3 linhas de texto)

da 4 o Prologo ou Preambulo: «Al Lector»; da restante parte da mesma fl. 4 até

parte (4 linhas) da frente 7 : « lí A ordem que se deu do que convinha ao geral í-i

II
da Cidade pêra preseruaçam & cura desta ||

cnlirmidade de Peste»; da restante

parte da folha 7 até metade da 9 :« li A ordem que se ha de ter com os enfermos .

pobres, assi em as casas da saúde como cm ;, as particulares » ; da restante metade

da 9 até á frente da 16 : » Regimento preseruativo contra ho mal da peste. í-i »

;

do verso da 16 até á frente da 30; «MODO CURATIVO» ;
no verso da mesma

H. 30 uma bservação dos auctores, e nas ff. 31 e 32: • íi As determinações das

duuidas que se proposeram 1| ante ho Doctor António Diaz Vereador & ||
Prouédor

(aliás Procur.ador) mõr da saúde».

Segunda edição i?i i deste precioso opúsculo (a primeira, publicada sob o titulo de

Tractado ou regimento para perseverar da peste, é de « Coimbra, por António de

Mariz, 1569» 4.o) ; não vista por Inocêncio, nem por Brito Aranha, seu ilustre con-

tinuador. Este ultimo bibliógrafo, registando-a, diz que dela possuía um exemplar
"

o conselheiro Jorge César de Figanière e que consta de um 4.o de 29 folhas sem

numeração. Quanto ao numero de folhas, diremos que houve decerto lapso na con-

tagem, pois que elas são 30 e não 29, como o ilustre bibliógrafo e escritor registou.

O texto da Dedicatória remata com uma espécie de escudo partido em pala : No pri-

meiro plano as cinco chagas de Cristo gotejando sangue; no segundo uma cruz al-

çada, feita de tosco tronco de arvore. Além deste escudo o livro apresenta ainda

diversas letras iniciaes, abert.as em madeira sobre desenhos de caprichosa fantasia.

Este tratado é um dos primeiros que em português se escreveu ácêrca da peste, sua pre-

servação e cura, e porisso muitíssimo presado para as colecções de ob;-as relativas

ás sciencias médicas. A edição é, como se depreende de tudo que acima deixamos

exposto, verdadeiramente preciosa e da MAIOR RARIDADE; actualmente nem consta

que algum outro exemplar d'éla exista aqui ou acolá.

Ao natural merecimento do exemplar que apresentamos, acresce ainda o estar enrique-

cido com quatro folhas de valiosos aditamentos nuinuscritos, cuja caligrafia é do

século XVU ; isto além de duas outras folhas contendo notas, também mss., con-

temporâneas da edição e relativas ao assunto versado no livro.

126— Alves Mendes — ITAI.IA |1 ||
KUT.lDAlilO DO VI.A.IANTE

||
POIt

||

ANTÓNIO ALVES MENDES DA SILVA lilBEIliO \\ Cónego da Sc do Pfirlo

11 II
PORTO

II II
iS7S.— No verso do ante-rosto: — TIT. DE

MAXOEI. JOSÉ PEfíEIRA.. . In-S." de VI-LXVI'i7o III pags. B.

127-Amadis de Gaula.— Aventuras dei invenciblo caballero andante Ainadi.s

de Gania, reimpreso literalmente segiin el teslo de H mas apreciulile

edicion : dividido en cuatro tomos para mayor comodidad, y enritiiio-

cido con sesent:» y dos laminas litoi^rafiad; s. Jomo 1.° Parle 1." Madrid:

18,18. Tiiiprenln a Cargo de M. Pila. cnIU de los fiemcdios, número 10. In-l.",

4 lemos de II-1V-23I, 11-181, 1I-2U'J e I1-.31Í pags. em 2 vols. E.

As 62 litografias que adornam esta cdiç.ão s.ão impressas em separado. Bom exemplar. RARA.

1 Pinto de Matos, no seu Atat. bibl. portuguez, a pag. IS, descreve uma edição pu-

blicada em Lisboa no mesmo ano da que é dada como primeira, e da qual ha, diz aquele

bibliógrafo, um exemplar na Biblioteca Municipal do Porto. Essa edição saiu já coni o

tituli : Rccopiíaçam das coasas que convém guardar no modo de preservar a cidade de Lis-

boa, e os seus (sic), e curar os que estiverem enfermos de peste. Feita pelos Doctorcs...

Feito por mãdado do Doctor Aiito.tio Dias Provedor da cidade de Lisboa. Impresso em
Lisboa em casa de Francisco Corrêa. Anno de 1569. 4.o de 22 folhas inumerarias.

Estes dizeres acham-se dentro de portada giavada em madeira.
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128— Amadis de Gavle.— Pn»!s, Anvcrs e hjon [varias lipograftas) Í56(J a liJtõ.

In-1'2.", in-8.0 e in-4.°. 24 Livros ou partes em 18 vols. E. [desiguais).

Dos 24 Livros que, em francês, compreende esta apreciada obra, uma das mais notá-

veis que, no género, se escreveram em tempos idos, damos, em seguida, uma mui
exacta e minuciosa descrição. Ei-la

:

LE PREMIER LI- 1| VRE D'AMADIS DE GAV-
|[ LE,. . . A PARIS..

.

iõ60.

(Do (voiúifpicio damos o facsiniile foto- sinccgrá fico que seijue)

:

LE. PREMIER LI-
VRE D'AMADIS DE GaV-
LE, niS EN FRANCOYS PAR. LE
Seigneur dcs EíTars Nicolasde Herberay ,Com-

,
miíTaice ordinaite de l*ardllerie du R07 , 8C

Licutenaoc co icelle.es pau U gouueroe-

ment de Picârdie,de monfieur de Brif-

íãc , Ch eualiet de I'ordre
, grand

maiíirc Sc Capicaic e general

d'icelle artillerje.

^cuerdo Obtido.

Aucc priuilege du Roy.

^ P ^ R l S.

Ptfr 'Ejiienne QrouRcau Libraurc iuré dcatowrttnt ta

V Urueaeuue noftre DameiíenfeigMC •

funt lean Bdptiíic

I
_5
6 o.

Iti-S.o peq. de VIII tV. (prels.) iniiins. e CGLXVII nuiiis. na fretito, além de
uma em branco, final.

As VIII folhas prels. compreendem: frontispicio- .. E.XTRAIT DU PRIVILEOE.. -So-
neto de: -AÍELLIN DE SAINT OELAYS AV SEIQNEVR DES ESSARS N. DE
HER-

I

beray, traducteur du premicr Mure d'A- 1] madis de Oaule». - uma Decima,
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epigrafada: «MICHEL LE CLERC SEIGNEVR ;| DE MAISONS. |1
Aux Lecteurs>.-

outra Decima: «ANTOINE MACAVLT SECRE- \\ taire & valet de chambre du

Roy. II
AVX LECTEVRS..-.EPISTRE. dedicatória: .A' TRÊS HAVT ET TRESIL-

LVSTRE
I!
PRINCE CHARLES DVC D'ORLEANb !|

d'Angoulesme, seconde filz du

Roy. II
Nicolas de Herberay Seigneur de |1 Essars, treshumble Salut».-«PROLOOVE

DE L'AVTEVR ESPA- gnol d'Amadis traduit en Françoyf.-e: «ENSVIT LA
TABLE DV PRE- II

mier liure d'Amadis de Gaule-.

O texto deste Primeiro Livro é enriquecido com interessantes gravurinhas, abertas em
madeira e intercaladas no mesmo texto.

A vinheta que embeleza o frontispicio é, decerto, a marca gravada do impressor, ou

antes, do livreiro Estienne Groulleau.

O verso da ultima folha do volume trás apenas uma poesia, encimada pela epigrafe

:

« LE PETIT A.MOEVLV AVX DAMES FRANCOYSES. ||
DIZUIN. »

LE SECONDE LI-||VnE D'AMADIS DE 11 GAVLE : 11 Mis en Fian-

gois par le Seigneur des Essars Nicolas
||
Herberay. . . |] Acverdo Olvido.

11 SRCV (síf) (.Marca do impressor) TAMINI.
ll
EN ANV^EIiS,

\\
Par Gxiilau-

me Sikius. imprimevr
\\ du Roy\\VANM.D.LXXII. — In-8.» gr. de II ff.

(prels.) inums. e 139 nums. na frente.

As II folhas prels. são para o frontispicio (I) e índice (II), epigrafado «EN SVYT
LA TABLE DV SECOND LIVRE D'AMADIS DE QAVLE..

O texto é impresso a duas colns. por página e adornado de curiosas gravuras, de

desenho bastante correcto e bem executadas em madeira.

LE TROISIEMK LI-|1VRE D'AMAD1S DE 1| G.4VLE: 1| ... \\
EN

ANVEliS,\\ParGuillaume Silvius, imprimeur\\du fíoij
\
L'AN M.D.LXXII.

— In-8.0 gr. de II IT. f^prels.) iniiins. e 151 nums. na frente.

Na frente da folha I j^rel. o titulo, e no verso duas oitavas: a primeira epigrafada;

.MATVRIN BEHEV BAILLY DE || OLNAVDAN AV SEIONEVR DES ES-
li

sars,

sur le suject d'Amadis
i;
de Oaule-; a segunda: «Luy uiesme au Lecteur». Na II

a: "ENSVYT LA TABLE DV H TROISIESME LIVRE D'AMA- |; DIS DE OAVLE..
Texto também impresso a duas colns. por pag. e enriquecido de gravuras em ma-

deira, intercaladas.

LE QVATRIE'iME 1,1-
|1 VRE D'AMADIS DE 1! GAVLE:

|| ... 1|
Ibi.,

par le méme iniprin.eur. LAN M.D.LXXIII.—ln-i° de IV IT. (prels.) inums.

e 74 nums. na frente.

As IV folhas prels. inserem: frontispício- ^ENSVIT LA TABLE DV QVA- 1| TRIES-
ME LIVRE D'AMADIS DE QAVLE..-Duas Decinus, com a epigrafe: «VN AMY
DV SEIGNEVR DES ES- 1! SARS, SVR LE SVIECT DES

||
quatre liures d'Amadis

de Gaule..-Uma outra decima e uma duodécima (DOVZAINi, encimadas pelos dize-

res: «LOYS DE MASVRES SECRETAIRE
;| DE MONSIEVR LE CARDI- « nal de

Lorrai>.-Um •/!« Lecteiiri.-e uma quadra <Au Seigneur des EssarS'. (estas duas
ultimas peças são em reprodução fac-símile dos autógrafos).

Impressão igualmente a duas colns. por pág. e adornada com diversas gravuras.

LE C1NCQVIE'ME Ll-
11 VHE D'AMAD1S DE

|| Gavle || ...
|1
(Marca

do impressor Plantin, com n divisa: «CUNSTANCIA. LABOR»)
||
A ANVERS,

II
De Vlmprimerie de ChrUtophle Planiin, au Compas d'or

\\ M. D.LXI\\
AvEC PniviLEGE DV Roí.—In 8.° gr. de IV ff. (prels.) inum. e 80 nums na
frente.

As IV folhas prels. compreendem: titulo-Dcdicatoria: tAV TRESCHRETIEN ROI DE
FRANGE,

jt
Francois premiek db cb nom

|| Nicolas de Herberay, I'vn des Commis-
saires

11
ordinaires de son Artillerie.

'

baise les mains de saU Majesté.i- Varias poe-
sias, a saber: .VN AMI DV SEIONEVR DES^iEssar, avs lecievíís

|| d'Amadis. |i
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Vers Alexandnn3>. - "ENVOI SV3 LES LIVRES il D'AM»m5 pík Clavdb na i;

Marle SiGNEVR DE
!
Vavgiení. (duas oitavas rimal-«AV LECTEVR, HVITAIX».

-.MATHVRIN BEHV BAILLY de Gexavdem, H AVS LECTEVRS . (uma duo-

décima)-.AV LECTEVR, DIZELM». iDecima>.-e -LA TABLE DV CINQVIEME
LIVRE

il
d'Amadis de GAVLEf.

O texto desta quinta parte é igualmente impresso a duas coluns. por pag. e enri-

quecido de curiosas gravuras, intercaladas.

LE SIXIESME LI- 11 VRE D'AMADIS DE || GAVLE: |i
. . \\: EN AN-

VERS,\\Par GuiUaume Silvius, imprimeur \ du Roij\\L'AS M.D.LXXII
In-8.0 gr. de IV ÍT. (prels.) inuras. e 172 pags. nums.

As IV folhas prels. inserem: frontispício- «f^jís/z-e de CAuieun -uma Decima: •K

THomere d'Amadis» e outra: «Aux Lectcurs, Salut-.-e: «ENSVYT LA TABLE DV
SlXI-liESME LIVRE D'AMADIS DE QAVLE».

O titulo contem a marca do impressor e acha-se dentro de cercadura igual á que

adorna os frontispícios dos Livros 2. o, 3.0 e 4.o. Texto impresso a duas colns.

por pág. e enriquecido com diversas gravuras abertas em madeira.

— LE SETTIEME LI-
|| VRE DXMADIS DE

|| Gavle |i
...

li
.-1 AN-

VERS... M.D.LXl...

[Do fronlispicio Aamos, em ft. aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-8."* gr. de IV ff. (prels.) inums. e 82 nums. na frente.

A primeira fl. prel. é para o frontispício; na frente da II uma oitava, epigrafada: «VN
AMI DV SIQMEVR DES ESSARS, : AV LECTEVR., e um Soneto: -LE PEl IT

ANOEVI.M, SVS LE ' PROPÔS PRECEDENT.
i:
Sonnet.»; e no verso da II e em toda

a III e IV: -LA TABLE DV SETTIEME LIVRE
;
d'Amadis de Gavle».

No verso da ultima folha fa 82| o seguinte co/o/á.í ; «A ANVERS, J De l'1mprimíri«

DB Cristophle !' Plaxtin : i^e qvatriéme iovr de Novembrf, !| M. d. LX».

O titulo vem dentro de elegante alçado formado por quatro vinhetas de curioso dese-

nho de fantasia; e o texto, impresso a duas colns. por pagina, é enriquecido com
diversas gravuras, intercaladas.

LE HV1TIE'ME LI- 11 VRE D'AMADIS DE || GAVLE : II ...
i\
Ei\

ANVERS.
II
Par Ouillamne Silviui, imprimeur

||
du lioij. L'Ay M.D. LXXIII).

—In-8.° gr. de IV ff. (prels ) inunis. e 249 nums. na frente, além de

uma inum., final.

As IV folhas prels. compreendem: a I o titulo; na frente da II uma Dedicatória,

epigrafada: .A MON SEIGMEVR II
DE MONMORANCY CHAVALIER DE L'OR- ':

dre da Roy, Connestable ^ grand Maistre de France, le Seigneur j des Essars

baise les mains de sã magriiftcence ^7* ;, Seigneuríe.* ; e do verso da mesma folha

II até final da IV: -LA TABLE DV HVITIESME ;;
liure d'Amadis de Gaule.»

Na ultima pag. do volume (a inumerada) um Soneto, com a epigrafe - L'ANOEVIM
ATOVS ZELA-

,
TEVRS DE LA VEMCEMENT ET DE- '! coration de la langue

Françoise, sur le contenu dans le Huities- me d'Amadis. " SON.\ET..

O frontispício é adornado coni a marca do impressor e embelezado com cercadura igual á

que vem nas partes impressas pelo impressor Silvius ; e o texto disposto em duas

colunas por pag. e adornado com varias gravuras em madeira, intercaladas.

LE NEVFIE'ME LI- || VRE D'AMADIS DE H GAVLE: ||
Auquel sonl

contenuz les gestes de dom Florísel de Niquee, sunommé le Cheua-

lier de la Bergere,
li
qui fut filz d'Amadis de Grece káe la belle Ni-

||

quee. Ensemble de deux autres filz & filie engen-
||
diez insciemment

par iceliiy Amadis, en Texcel- H lento royne Zahara de Caucase, & rendu
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meillour j|
Fi-ançoys que par cy deuanl par C. Colei Cham-

||
pcnois

||

NEC SOftTE NEC MORTE
1]
SCRV (marca do impressor Silvius) TAMl-

M.
II
ES ANVERS,

II
Par Guillaume SiMus, imprimeur

\\
du Jioy.

||
L'AN

M.D.LXXII.—lnS.' gr. de IV IT. (prels.) inums. e 285 pags. nums.,

além de Ires em branco, finais.

A I.a folha prel. é para o frontispicio ; na 11 uma Dedicatória: -A MONSEIQNEVR
lAN DE BRl-llNON, SEIQNEVR DE VILHENES, CONSEIL- li

ler du Roy eii

sa Court de Parlcraent a Paris 1|
Cl. Colet s.., e nas III e IV a : «ENSVYT LA

TABLE DES
íl
CHAPITRES CONTENVS EN CE PRE- 1' SENT LIVRE..

O frontispicio é adornado com a mesma cercadura que embeleza os rostos dos volumes

impressos pelo impressor Silvius, já descritos; e o texto, também enriquecido de

gravuras, vem disposto em duas colns. por pagina.

LE DIXIESME U- ||
VRE D'AMADIS DE

||
GAVLE: || Auquel (con-

Uniiant les haultz faitz d'armes, &
||
proiièsses admirables de Florisel

de Niquée, & des iniiincibles Anaxates, & la pucelle Alaslraxerce
||
sa

sieur) est traité de la fiirieuse guerre, qui fui enlre les Princes Gau-

lois & Crecz poiír le recou-
1|
nremenl de la belle Helene d'ApoIonie.

El des aiientiires estranges, qui suruindrent durant ce
i|
temps.

||
En-

vie d'8Nvie en vie.
II
SCRV (marca do impressor Silvius) TAMINI.

||

EN ANVERS,
\\
Par Guillaume SilviuK, imprimeur \\ du Roji ||

VAht M.

D LXXni.— ln-i." de IV fí. (prels.) inums. e 189 pags. nums., afora

uma em branco, final.

As IV folhas prels. inserem: a I o frontispicio; a II e frente da III uma Dedicató-

ria: «A TRESILLVSTRE PRINCESSE M.\-;Damc Margiicritc de Fraace, sorut

vniqae da tresclircstici Roy Hciry deuxiesinc de ce itom, Duchcsse de Bcrry^,

e no verso da mesma folha III e toda a IV: «LA TABLE DV DIXIESME
1
Mure

d'Amadis de Q.iule».

O titulo acha-sc emoldurado pela cercadura já mencionada; e o texto é também im-

presso a duas colns. por pag. e adornado com diversas gravuras em madeira, in-

tercaladas.

L'ONZIESME LI-
I!
VRE D'AMAD1S DE

||
GAVLE :

||
Continuant les

enlreprises cheualereuses & auen-
|| lures estranges, tan de luy que

des Princes de son
||
sang: ou reluisenl principaleinenl les hauts failz

||i1'armes de Rogel de Grece, & ceux d'Agesilan de
||
Colchos, an long

pourclias de Tamour de Diane,
||

la plus belle Princesse du monde.

II
. .

II
Ibi., ibi, pelo mesmo impressor.

|| L'AN M. D. LXXlII. - In-S.»

gr. de IV folhas íprels.) inums. e 219 pags. nums., além de uma em
branco, final.

Das IV folhas prels. a 1 é para o frontispicio; a frente da II para uma Dedicatória:
.A TRÊS ILLVSTRE DAME DIANE DE POI- H TIER3 DVCHESSE DE VALEN-
TINOIS. (subscrita no fim: -Vostre trahumble seniitcurW I. O. P.^j, e o verso da
mesma II e toda a III e IV, a: -ENSVYT LA TABLE DES n CHAPITRES CON-
TENVS EN CE PRE- 11 SENT LIVRE».

O titulo é emoldurado pela cercadura precedentemente mencionada, e o texto impresso a
duas colns. por pag. e enriquecido de varias gravuras em madeira, intercaladas.

LE DOUZIEME Li
||
VRE D'AMAD1S DE GAVLE,

|1 TRADVTI XOV-
VELLEMENT||D'ESPAGNOL EN ERAN-

|| GOIS, ||
Contenant quelle fiu

prindrent les loyalles aniours
|| d'Agesilan de Colchos, & de la Prin-

cesse Diane
|| & par quel moyen la Royne Sidonie se remaise, a-

1|
prés
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aiioir longiiemenl pourchessô la moit rie dom
||
Florisel de Niquee.

auec plusieurs eslranges ;iuen-
||
tures non moins recicaliiies que sin-

gulieres, & in-
||
genieiíses siir toiítes celles qui ont este traitees les H

liures precedents. Traduit d'Espagnol en Finn-
1|
çois par G. Aut>ert de

Poiliers.
II
SCRV (marca do impressor Silvius) TAMINI.

1|
EN ANVERS^

\\
Par Guillaume Silvius, imp>imeur\\du Roy \\ L'ÂN. M.D.LXXl[I.—\n-

4.° de IV fV. (prols.) inums. e 355 pags. mmis., além de VI inums. e

lima branco, finais.

Na frente da I.a folha pi-el. o titulo; na II a Dedicatória: -A TRESHAVTE ET
TRESILLV- iSTRE DAME MADAME DIANE DE VOU tiers, Ducliesse de Va-

len.ti/iois.\,a. Aubert de Poitiersr; e nas III e IV um: . DISCOVRS DE G.

AVBERT SVR :| SA TRADVCTION DV DOVZIESME LI- 1! ure d'Amadis de

Qaule. ||AV LEVTEVR ..

O titulo é emoldurado pela cercadura já mencionada, e o texto acha-se impresso a

duas colns. por pag. e adornado, no começo, com uma gravura. As VI pags. finais

inums. inserem: .LA TABLE DES CHAPITRES [; CONTENVS EM CE PRESENT

II
LIVRE».

LE TREZIEME LI- 1| VRE D'AMAD1S DE GAVl.E, IJTKADVIT NOV-

VELLEMENT
II
D'ESPAGNOL EN FRAN-||ÇOIS, PAR I. G. P.

1| # II

Traitlant les hauls fails d'armes du gentil Chena- ||
lier Sylvbs de la

Selue filz de TEmpereur Ama || dis de Grece, & de la Reyne de Thebes

Finistee : llauec les auentiires eslranges d'armes & d'amours
||
de Ro-

gel de Grece, Agesilan de Colcos & aulres,
||
auenues siir Tentreprise

& cours de la guerre du
||
grand Roy Balthazar de Russie, contre les

Chre-
II
stiens. Et apres, les mariages de Diane, Leonide || & autres.

||

Adressé a Madame la Confesse de Relz. \\
SGRV (Marca do impressor Sil-

vius) TAiMINI.
II
EN ANVERS, || Par Guillaume Silvius, imprimeur ]\ du

Roy.
II
LAN M.D.LXXn.—ln-S.° gr. de IV tr. (prels.) inums. e 159 pags.

nums., afora IV inums. e uma em branco, finais.

As IV folhas prels. inserem: titulo (acha-se emoldurado pela cercadura já citada)

-

«EPISTRE. Dedicatória: «A L'ILLVSTRE ET VERTVEV- 1| SE DAME CATE-

RINE DEIJCLEREMONT CONTE3SE
:
DE RETZ . (datada e subscrita no fim :

«Paris: ce iour Sainct lan Baptiste. 1571. ||
Envie d'bnvik euvíe.

]\
Vostre tres-

humble seruiteur laques Ookory Parisien. " Lk SoLirAiRB •) - « PREFACE AVX
LECTEVRS,.-e um Soneto: < AV SEIQNEVR I. OOHORY SVR SA VERSION
DV 13. D'AMADIS..

Nas IV pags. finais inums. decorre a: .TABLE DES CHAPI- 1; TRÊS DV TREZIE-
ME

II
liure d'Amadis de |: Oaule ».

O texto inserto nas 159 pags. e a Table é impresso a duas colns. por pag. Aquele

contem, intercaladas, algumas gravuras em madeira.

LE
II
QVATORZIE.VIE

|| LIVRE D'AMADIS
||
UE GAVLE, ||

Trailant

des gestes & genereux faieis d'Armes &
||
d'Amours de plusieurs grands

Princes & Sei-
||
gneurs specielement du trtspreux & gentil ||

Prince

Don Silues de la Selue, filz de l'Empe-
|1 reur Am-adis de Grece, & de

la Reyne Finistee
1|
de Thebes. \\ Nonvellemeni mis en François parWAN-

TOINE TYRON.
||
(Peq. vinhela tipográfica de ornamento)

|| A ANVERS,

\\ Chez lean Waesherghe, sur le cemetiere nostre Dome,\\a 1'Esiu de Flan-

dres, au marche à toiles. \\ lr<74.
\\
A\EC PRIVILEGE DV ROY. — In-8.°

gr. de ÍV ÍT. (prels.) inums., 107 nums. na frente e uma inum , tra-

zendo apenas, na frente, um colofón.
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Na frente da l.a folha prel. o titulo, que ce encontra dentro de alçado ou portada

igual á que vem no frontispício do Sétimo Livro (veja-se a reprodução que dele

damos); no verso o « L'EXTRAIT DV
|1
PRIVILEOE" (Datado e subscrito: . Doii-

né à
II
Bruxelles, le 2. d'Octubre. 1571. Sousigné j!

I. De Witte »); na frente e em

parte do verso da II a Dedicatória: « AV TRES-SAGE, TRES-VERTVEVX,
1|
ET

DISCRET S. MONs. Philippiís RomcbJIA. T. desire salut 8< felicite., (subscrita.

« Vosíre tres-humble seruiteur\\A. T.»; na restante parte do verso da mesma ti. U.

tEstiame de Walcoiirt aii. Traditcteiir de ce Liure,\] SONET-; e nas lU e IV a.

.S'ENSVIT LA TABLE UV QVATORZIEME || LIVRE D'AMADIS DE QAVLE.'

A Table e o texto da obra propriamente dito é disposto a duas colns. por pag. Inter-

caladas no texto encontram-se diversas e curiosas gravuras em madeira.

O colofóii final, que est.á entre duas vinhetas de ornamento tipográfico, diz textualmente

assim : Imprime à Anuers chez lean VVaesberghe, \\ sur le cemetiere nostre Dtime à

1'tscu de\\ Flandres, aii murche' à toiles. \\
M.D.LXXIIII.^

LE QVINZIEME LIVRE
||
D'AMADIS

||
DE GAVLE.

||
Traiclant les

haiilts fnits d'armes & .iinours loyalles, des || vaillants & inuincibles

Clieualieis Don Splieramondi
||
de Grece, is. Amadis d'Astre: Sí les

estranges auentures
1|

iiiises á flii, lant par eus, que par maints autres

Chaua-
|i
liers de la Grece.

|1 Nouuellemeiít mia en François par Antoine

Tyron. \\
(Marca do impressor, tendo eiu volta (lados lateraes e parte

superior) a seguinte di\isa: «GANDORE— PIETATE — & CONCÓRDIA»)

II
Â AxrEUS,

II
Chez Henry Heyndricx, au cemiliere nostre-Dame

]|
a la fleur

de Lis. 1577. Auec Priuilege.- In-8.' gr. de II ÍT. (prels.) inums. e 82

nums. na frente.

Aprimeirafolha'prel.é para o frontispício; a II, para a: «TABLE DES CHAPITRES DV
||

QVINZIEME LIVRE D'AMADIS
|1
DE QAVLE..

Tanto a Table como o texto deste Livro são impressos a duas colns. por pagina. Este

é adornado com algumas gravuras abertas tm madeira, as quais se encontram inter-

caladas.

No fim, em remate, o seguinte registo tipográfico : Vidit legit V. Eman. P/tiíip

Trontesius,
\\
Canoti. Antuerpieiísis.

\\
De l'Imprimerie de Qiles van den Rade ».

O titulo no frontispício acha-se dentro de moldura impressa com vinhetas tipográficas

de ornamento, simetricamente dispostas.

LE SEIZIESME LIVRE
|| D'AMADIS ||

DE GA VLE. . A LION... ir,l8.

{Do frontispício damos, emfl. áparle, a reprodiiçuo fotozincogriifica).

Im-12.' de 845 pags., n5o incluindo uma em branco, final.

Na pag. 1 o titulo acima reproduzido; na 2 o >.Extraict du priuilege du Roy». (-Domie
à II

Paris le treziesme iour d'Auril l'aii de grace mil\\ ciaq cens soi.xant dixsept. Sig/ie',

II
Par le Conseil.

|1
TESTV,); na? 3 a 6 a Dedicatoire: ^A NOBLE ET VER- |1

TVEVX
SEIQNEVR

II CHARLES CAPON,
i|
Seigneur d'Ambe-

|i
rieu 8<c.» (d.alada e subscritas

'A Lyoiíce 25. io,ir\\ de lanuier 1578.
\\ Vostre treshumble seruiteur Gabriel || Chappuy:

Tourangeau.); e da 7 em diante o texto do Livro 16,o propriamente dito.

LK DIXSEPTIE-
||
ME LIVliE D'A-

il MADISDE
|1 GAVLE. ||

Continuant
à traiter des amours, gestes ^ || faieis heroiques des illustres ^
vertueux Prin-

|l
ees Sferamond <& Amadis d'Aslre : ensemble de

||

plusieurs autres giãds Seigneur.s y denômez, par
|1 le plaisant <Ô- proíi-

table di.scours d'vne histoiíe
||
belle entre les plus belles qui ont prcedée,

come cha|| cun pouria facllenõt iuger par la lecture d'icelle.
||
(Interes-

sante marca do impressor, aberta em madeira).
|| A LYON,

]|
PAR



LE SEI2IESME
LIVRE D'AMADIS

D B G A V l E,

Tmitant des amoitri
,
gtííti tS^ fitiãs hertiqufs

«íej illuUrei (y ftnuetix Princei SfeTamoi>A

& ^madii tl'./lSirt : p^trfthli de flttfienrs a%.

três grands Seirnnersy flent/nmírj par le fiai.

fam CT" profitable difctttrt d'yne hifíeire beUe

entxe les plus tfBei <jiii ont precedi,címe chacua

p.)t!rT» fatilement mger ptrU ledur* d'_MI*-

^ L T O N;

PAU PRANÇO.ys Dl SI EA.

Auet priuiíegedu Roy.
«Fac-simile» (em tamanho exacto) do rosto

do sexto Livro do i.Amaáii de Gauleti

(Pag. 38)
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ESTIENNE MICHEL.
\\

|1 157S. \\ Auec priuiUge du Roy.— ln-n." de

XVI tf. (prels.) inums. e 440 riums. na frente.

Na frente (o verso está em branco) da l.a folha prel. o titulo ; na II e verso da III a

Dedicatória : «A MONSEIGNEVR,
||
LE COMTE DE TILLIE-

11 RES, DE L'ANCIEM-
^E

11 ^ tres-iwble maisO!i\\íle Carrougas.^ (subfcrita: ^Vostre trcs-hainble <^ tres-

afe-
II
ction/té seruiteur, Qabríel CImppuys.'); no verso da mesma H. uma ^DIZAINE-,

(Decima); na frente da IV um «S0AW£7"«; do verso da mesma ti. IV até á frente da

XV a: .S'ENSVIT LAHTABLE DV DIX- 11 SEPTIESME LIVRE H d'Amadis de

Qaiile » ; e no verso da mesma il. XV e frente da XVI (o verso desta ultima H. está

em branco) o « Extralct du prluilege du Roy».

No verso da ultima folha do vol., rematando o te.>:to, vem o seguinte registo tipográ-

fico : 'Imprime á Lyori ,i7a/-il ESTIENNE H BRIONOL. || 1578..

LE DIXHVI-I! CTIESME LIVHE
||
L)'AMADIS DE || GAA'LE. (Este ti-

tulo vem no alto da pag. 9, encimando o texto deste 18." Livro, d'onde o

copiamos, visto no presente exemplar faltar o fiontispicio e tiS três follias

imediatas—prels.). Lyon, par EstUnne Michel? 157... ln-l'2.° VlII pags.

(prels.) inums. e 999 nums., afora xviii inums. e uma em branco, finais.

As XVIII pags. inums. finais inserem a: .TABLE DE CE
l,
DI.XHVICTIESME

|1 LIVRE..

LE
il
DIXNEVFIESME

|| LIVRE D'AMADIS || DE GAVLE,
1|
Traictant

des amours, gestas & faicts he-
||
roiques de plusieiírs illustres &. magna-

II
nimes princes, nepueux d'Amadis de||Gaule; & faisant mention de

plusieurs
|I
autres grands Seigneurs, par le plaisant

||
& profitable dis-

cours dVne liistoire bel- 1|
le & agreable stir toutes les precedentes.

i| Tra-

ãuit d'Espaqnol en langue Franç.oise, par
\\

IaCQVeS CHARLOT, Champenon.

II
(Marca do impressor, aberta em madeira) |i A LYON, \\ POVR LOYS

CLOQVEMIX.
II II

158L
I| Âuec priuilege du Roy.—\n-n.° de XVI fí*

(prels.) inums. e 445 nums. na frente.

Na frente da l.a folha prel. o titulo, e no verso o -EXTRAICT DV PRIVI- 1| LEGE DV
ROY.. (datado de Paris, ano 1530); nas ff. II, III e frente da IV uma <EPISTRE> :

.AV LECTEVR,
II
IACQVES CHARLOT

||
CHAMPENOI3, '1 SALVT.; e do verso da

mesma fl. IV até á XVI a: «TABLE DES HSOMMAIRES ET H CHAPITRES DE
|| ce

Liure^.

O verso da folha 445 traz somente, no centro, o seguinte Colofán do impressor : <Acheué
dMmprimer, le || deuxiesme lanvier,

|1 1581.
|1
Par Estienne Brignol».

——-LE
II
VISGTIESME ET

|| PENVLTIME LIVRE D'A- || MADIS DE
GAVLE,

II
Troittant des amours, gestes & faicts he- 1| roiques de plusieurs

illustres & vertueux |i princes de la race & souche diidict Amadis,
||

ensemble de plusieurs autres grands Sei-
1|
gneurs, par Tagreable &. vtile

discours d'v-
1| ne histoire aussi belle & plaisante que Ton

|| sçouroit voir.

II
Ms d'Hespagnol en François par Gabriel || Chappvys, Taurangeau.\\

(Marca do impressor)
|| ^ LrOi^, || POVR LOYS CLOQVEMIX. ||

||

Vú^^.W Auec priuilege ãu Roy.~ln-\'Í,.° de XVI IT. (prels.) inums. e 384
nums. na frente.

A l.i folha prel. é para o rosto (na frente o titulo; o verso está em branco); nas ff. II,

III e frente (o verso está em branco) da IV a « EPÍSTRE» Dedicatória : tA NOBLE
ET VER-llTVEVXSEIGNEVRl|OVILLAVMEllGella, Salut & felicite... (Datada e

subscrita : "De Lyon. ce 20, iour de\\ Nouembre 1580. ',\ Vostre tres-humble & affectio-

II
né seruiteur, Chappuys.»); nas V a XIV a : «TABLE DES H CHAPITRES DV H VIN-

QTIESME ET
1|
penultime Uute |1 d'Amadis de \\

Qaule> ; na XV o «Extraict du Pri-
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uilege
II
du Roy» (datado de Paris, 1580, e subscrito: "Par le CoiiseU,\\VORTIN.,; e

na XVI uma «Ode. (subscrita com as iniciais: T. A. D. E.).

No verfo da ultima folha do volume o colofón : .Imprime à Lyon, H Par Estiene Bri-

gnol. !1
758;».

-LE 11 VINGT VNIESMEjlET DERNlEt^l LlVIiE H D'AMADIS DE

G AVLE, II
Contenant la íln & mort d'iceliiy ; le.s

t|
merueilleux faieis d'arnies

& anionrs de
|1
phisieiírs grands & notables Princes de son

1|
sang, & les

iliuers & estranges eíTecMs d'vn
'i.

amour chaste & lionneste: d'oú, en fin,

ion peiíl recneillir grand fniict, plaisir & con- 1| tentement. |i
Trarfuící

iVHespagnol en François. II
(Marca do impressor) H A LYON, \\

POVR LUYS

CLOQUÈiMIN
II II

1581. 1| Auec Priuilef/e áu Roy.—ln-Kl." de XVI 11'.

(prels.) inums. e 448 muns. na frente (o verso da ultima está todo em

branco).

As XVI ff. prels inserem: titulo - Dedicatória : <A NOBLE ET VER-1|tvbvx Srignevr

II
Nicolas Spina, Salut & \\ felicite.» (datada e subscrita no fim: *De Lyon ce ving-

]]

tiesme iour de Feuríer, 15SI. ||
Vostre treshumble Ç7- affectioné setiiiteur

\\
Oabrieí

CImppuys, Tourangeau.')- TABLE DV VINOT- ',{ uniesme ^ deniier liure d'A-\\

inadis de Oaule.--e o: «Extraict du Priuilege ^1 du roy.» (>Donne' à Pa- \ ris k
huictiesme iour de luiltet, l'an inil'\ cinq cens qiiatre vingís. Signé\\ Par le Conseil,

li

fORTIN. )

No fim, rematando o texto, o seguinte registo tipográfico: «Acheué d'imprimer le 20 de

IIFeurier 1581».

LE
II
VINGT ET || DEVXIESME LIVRE || D'AMADIS DE Gavle. H TR AI-

TANT les HAVTS FAITS ||d'Armes, Amours & verlus noinpareilles,
||

auec les estranges Auentures niises à sin l] lant par les Princes illustres

yssus de la no- 1| ble niaisoii D'amadis, quautres vaillans ||
Clievaliers, en

la quesle & pourchas de la
||
deliurance des deuxieunes Princes Sasiraman

II
& Hercules d'Astre. H Hifioire non encores veue en noslre langue,

||

mais au reste belle entre les pliis belles qui
||
oiit precede, ^ d'vn dis-

cours non moins
1|
plaisant que profitable : comme eh icun

il
pourra facile-

mentiugfr parlalecture d'ieella, Ij faict d'Espagnol en François.
|1 A PARIS.

\\ Ches Olwif.R de VjitENNES, Libraire\\ rue iainct lacques u la Vicloire,

II II
M DH.XV.

II
Auec priuilege du lloy.-ln-S." de XXVI pags. (prels.)

inums. 6 857 nunis., além de uma em bran^io, IX inums. e uma outra em
branco, finais.

As pags. prels. I e II constituem a folha do ante-rosto, que é alegórico e primorosa-

mente gravado a buril (veja-se a reprodução que d'ele damos em folha separada); na

III o titulo acima transcrito; na IV um «SONNET
|| SVR L'EXCELLENCE H DES

HISTOIRESll d'Amadis., (subscrito com as inici;iis : M. M. //.); nas V e VI a De-
dicatória «AV ROY.. (subscrita: Vostre três hiimbte subject\\ <^ seruiteur, C. Ri-

GAL-D.); nas VII a XXV o : .PREF.\CE
i|
AV LECTEVR, EN

ll
laquelle est preuuee

1'insigne vtilité
|| des belles & recrealiues

;| Hisfoires, || du vaillant Amadis de Gavie,

Jcontre tous Aristarques 6: control-
1| leurs importuns.»; na XXVI o <Extf»ict du

priuilege du Rov (subscrito: Pkkrochf.l.», e uma declaração relativa ao privilegio.

As IX pags. finais inserem a .TABLE
|| DES GHAPITRES

||
CONTENANT LES 1| HIS-

TOIRES CONTENVES H en ce vingt & deuxiesme liure
f,
d'Amadis de Caule..

LE
II
VINGT ET

II
TROISIESME H LIVRE D'AMADIS U deGaULK || GON-

TINVANT A TRAITEH
\\
dos Amours, gestes & faicts Heroiques

i|
de plu-

sieurs illustres & vertueux Prin-
||

ces descendus de la race du grand



Ante-rosto dos Ires últimos Livros (2!2.**, 23. <• e 24.») da obra «Amadis
de Gaule», descrita sob o n.° 128.—O original mede 117x95 mm.

(Pag. 40)
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A-||madis: & notamment du vaillant ||
Fiilgenm, fils de Hogel de Grece

& de
II

l:i líeiíie Florelle. ||
Discoiirs non moins plaisant que profitable,

1|

conima chacun pourra facilement iiig.^r
|1

par la leclure, fait d'Rspa-

gnol en François. || A PARIS. \\
Chez Olivier ue Vji/ennes, Libraire

\\
rue

minct lacques a la Vicioire. \\
|| M. DC. XV. \\

Auec priuilege du Roy.

In-S.o lie Vlll pags. (prels ) inums. e. 920 niinis., afõia MI inunis., Ti-

iiais.

A? XII pags. prels. compreendem: ante-rosto (gravado) (1 e II)-frontispicio (111 e IV)

-Dedicatória: -A LA ROVNE |1 MERF. DV H Rov. (subscrita: Madame, \\Vostre

tres-humble subject ^ \\seruiteur, O. RoniNoi... (V a \l\\)-e 'Extraict du priui-

lege du Roy- (subscrito : Pkbrochel.)

Nas .XII pags. inums. finais vem a .TABLEUDV VINOT ET '1 TROISIESME LIVRE
1|

D'AMADIS DE Gavle..

LE VISGT
II
QVATRIE'-

1|
ME ET DERNIER

||
LIVRE D'AMADIS |r

DK GWLE.
II

..
II
^ PARIS, 1!

(Pelo mesmo impressor Vriretincíi]
\\ ||

M. DC. XV.
II
Auec Priuilege du Roy.-\a-8." de VIII pags. (prels.) inums.

e 853 nums., n3o incluindo uma com t Extraict du priuilege du Roy».

(subscrito: Perrochel), IV em branco e XVÍ inums., finais.

As VIII pags. prels. são para o seguinte: as 1 e II constituem a folha do antc-roslo

(gravado); as III e IV o frontispício; nas V e VI a Dedicatória: -A TRES-IL-

LVSTRE,
II
TRES-EXCELLENTE, TRES-VERTVEVSE PRINCESSE, |1 Madame

Louyse de Lorraine,
||
de Quyse, Princesse de Conty.» (subscrita ; «Madame,

|| Vostre

tres-humble & II tres-obeissant seruiteur. ]| O. D. V.>); na VII uma quadra, com a epi-

grafe : «AV LECTEVRi; a VIII está em branco.

As XVI pags. inums. finais inserem a «TABLE DESH CHAPITRES CON- |;tenus en ce

liure.i

Como adorno apresenta o texto dos volumes diversos cabeções decorativos, alguns tio-

rõcs de remate e varias letras iniciais, abertas em madeira sobre caprichosos dese-

nhos de fantasia.

Colecção verdadeiramente preciosa deste famoso romance de cavalaria andante (1),

universalmente conhecido, pois que ha centenas de anos se encontra traduzido

(parcial ou inteiramente) em todas as línguas cultas. É uma das mais completas

de entre as pouquíssimas que desde ha muito tempo teem aparecido á venda no

estrangeiro; nesta somente o volume que compreende o Livro 18.o da obra tem

falta do frontispício e das três folhas imediatas (prels.). A colecção que fez parte

da opulenta e riquíssima Biblioteca de Ricardo Heredia, leiloada em Paris em
1892, continha aijenas os Livros I a .X e XXII a XXIV!

O facto deste notável e apaixonado coleccionador de livros -bibliófilo distinto e in-

cansável entre os mais distinctos e incansáveis de todos os tempos -não haver

conseguido reunir um exemplar completo, demonstia bem a extrema raridade da

obra e quanto se torna hoje difícil, senão impossível, formar outra colecção idên-

tica á que apresentamos.

Se no estrangeiro, onde estas espécies abundam, se torna quasi defeso aos srs. Bi-

bliófilos encontrar uma colecção como esta, ou os elementos precisos para a for-

mar, em Portugal, onde de todo escasseiam, é isso completamente impossível. A

corroborar esta nossa asserção está o facto de não haver, que nos conste, no-

ticia de qualquer colecção exposta á venda entre nos em época recente ou remota.

(1) A paternidade dos quatro primeiros Livros é, como se sabe, atribuída ao nosso

Vasco de Lobeira, natural do Porto. O original, pelo que se diz ter sido feita a versão

castelhana, -impressa pela primeira vez em Çaragoça, em 1508, -couservou-se na livra-

ria dos Duques de Aveiro até 1755, desaparecendo então, ao que parece, por efeito do cala-

mitoso terramoto do l.o de novembro.
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í^

/M'^no

iJ.

Parece-nos até que nenhum exemplar possue ainda qualquer biblioteca publica

ou particular do nosso paiz.

Concluindo esta nossa descripção, e simplesmente para acentuarmos a raridade da obr»,

acrescentaremos ainda que, se o presente exemplar não é o único existente em Por-

tugal, é pelo menos o único de que temos noticia.

JÓIA LITERÁRIA E BIBLIOGRÁFICA DO MAIOR VALOR E APREÇO.-DA MAIS
EXTREMA RARIDADE.

129-Amadis de Gaula.-I QUATTllO LlBlil
jl
Dl AMADIS Dl tiAVLA,

||
Que

si racconia a pieno rHistoria de' siioi ||
slrenui, e valorosi gesli.

1|
Coa vna

vaga varielà di altre slr.ine aiuien- || tiíre; Iradolli di lingiia Spagnuola
||

in la nostra Italiana. |1 Nuouameiíte da molti errori corretli, iV ristampali.

^
II
(Interessante marca do impressor, aberta em madeira)

|1
In Venetja,

Apresso AVco/ó
]]
Eeuúccqva. M. D. LX. In-8.° peq. de VIU IT. (prels.)

iniims. e 640 iiums. na frente, repetindo-se no fim do verso desta ultima o

colofon do impressor. K.

Na frente da primeira folha prel. o titulo; a II está em branco; e nas III a VIU

vem a «TAVOLA DEI CAPITOLI DEL PRl- || MO (2.o, 3.o e 4. o) LIBRO Dl AMA-
DIS DI GAVLA.»

É muito estimada esta tradução italiana dos quatros primeiros livros da obra (os de

paternidade atribuída ao nosso Vasco de Lobeira). Magnifica edição ; impressa com

belos caracteres itálicos, á excepção dos Índices do livro L» e 2.", que são com

redondos. Exemplar perfeitíssimo. MUITO RARO.

130-Alvia de Castro (D. Fernando). ||
PANEGERICO

Ij
GENEALÓGICO

||
Y

MORAL.
II
DEL EXCELENT."" DVQUE

||
DE

||
RARGELOS.

jj
{Escudo com as

antiga» armas do reino)
|| POlí DON FERNANDO ALVIA ||

de Castro,

Cauallero de Ia Orden de Ca- ||
lalraua, y Veedor General de la gen-

||
te

de guerra, y presídios deslos
||
Ueynos de Portugal. ||

ji En Lishoa.

Com todas as licenças necessárias. IJ Por Pedro Crasbeeck Impressor dei fícy.

Aiio 16S8. In-4.0 de IV 11. inums. e 68 nums. na frente. E. perg.

Apreciada e RARA.

íii TRADVCION
II
DEL || COMPENDIO 1!

ITALIANO DE L\
|i
VIUA DEL

SANTO
II
FRANCISCO || XAVIER

|i
IIEGHA POR DON FERNAN H do Aluia

de Cíiftro, Cauallero de la
|j
Drden de Calalrava, Veedor ge-

i|
neral de I.i

gente de guer- |l ra, y prefidios de los
|1
Reynos de Por-

;|
tngal. || DIRIGIDA

AL MISMO
II
Santo.

||
Con licencia de los Superiores.

|]
|| En Lisboa, Por

Pedro raesbeck, ano 16.30. In-S.» peq. de VIII fT. (prels) inums. e 93 nums.

pela frente, não incluindo duas inums., íinacs, com a Tabla de los Capi-

tulas. E.

Ma primeira folha prel. (frente) e titulo; na II e III as -LICENÇAS.; na r''a Dedi-

catória: «AL S. FRANCISCO
li
Xavier Apoltol nuebo H dei Oriental>; na V as

«ADVERTÊNCIAS»; na frente da VI um novo titulo, onde se lè o registo : «En

Roma : Por herederos de Bartolomc Zaneto, aiio 022. ]\ Com licencia de los Siiperio-

res»r no verso da mesma VI, as licenças da edição impressa em Roma; e n.ãs VII

e VIII um Al denoto Lector.

É tratado interessante não só para o estudo biográfico do famoso Apostolo das índias,

como ainda para a historia d.as missões Orientaes.

Muito estimada. Bom exemplar desta excelente e muito rara edição lisbonense.

Amador Pafricio — Veja-se : Cardoso de Azevedo (Martim).
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/<^

Amador Patrício de Lisboa — Veja-su : Frein' {Lrawisco Joté). — Memo-
rias das priíicipaes providencias. .

.

•132—Amaral {Amarilio Amcirilis ãu).—Acasos da forluna, oii Livro de sortes

divertidas, em (pie, por virtude d-i dois dados, vem cada hum no conheci-

mento do estado, riquezas, heranças, amizades, fortunas, ííc. que lerá,

e oulras muitas, e galantes Sorfes annunciodas no principio da mesma
Obra. . . Pur... lÀshoa: M. DCCCII. Na Impr. >>lli''- de António Rodrigues tla-

Viardo... In-8.° peq. de lV-155 pags. E.

Livro curioso e pouco vulgar.

Amaral [Mekhor Estado do], — Tratado das batalhas, e successos do Galeão

Sanliiigo com os Olandezes, em 1G02...—Veja-se : Gomes de fírilo.

133— Amaral {António Caetano do).—Memori is para a historia da vida do ve-

nerável arcebispo de Braga D. Fr. Caetano Brandão. Lisboa: Na Imp.

Regia, 1818. In-i.", 2 vol. de IV-461-1 e 631 pags., e retrato de Fr. Caetano

Brandão, no 1.° vol. E.

Foram publicadas anónimas. Pouco vulgares no mercado.

134— Amaral (P. M. Francisco d') — Primeiro tomo dos Sermoens do P. M. ^ ^Jí õ ^
Francisco d'Amaral da Comp.* de lesu, R."'" do CoUegio de Braga, lente ^ C^/T?

q. foy de Prima de Theologii em Lisboa, ate. Dedicado a S. Ignacio

Fundador da mesma Comp.* — Com fodas as licenças. Er>i Braga, por Gonçalo

de Basto. An. 1641. In-fol. de V (T. s. n , incluindo o front., e 556 pags. E.

Interessante portada alegórica, gravada a buril em chapa de cobre (Augusto Suar.

FLorian. fecít.), representando o P. Amaral a entregar um livro a uni dos três discí-

pulos ajoelhados a seus pés.

Clássico muito estimado. - Edição única. Rara. Bom exemplar.

135- Amaral Ribeiro (A. M. do). — Noticia descriptiva da muito nobre e an-

tiga villa de Barcelos. 2 " edicção correcta e aiigmentada. Barcellos: Editor ^V/S^^
—E. R. de SáVianna. 1867. In-S." peq. de XIX-lSiJ pags. e uni mapa ^H
estatístico (em 11. desdobrável). E.

.No verso do aiite-rosto o registo : Typ. BarccUerise ; nas pags. prels. V e VI algu-

mas palavras do Editor .AO LEITOR., e nas VII a XIX «DUAS PALAVRAS
D'INTRODUCÇ.\0 (DA l.a ED1CÇ.\0) (datadas no fim: • Barcellos, 13 de Julho

de 1867).

Interessante e estimada. Pouco vulgar.

13tí-Amato (Joanne Carolo). — FRUCTUS
||
MIÍDICIN.E,

i|
EX VARIIS GALENI

II
Locis dtícerpli :

||
Authore

il
...

|1
.Monistrolensi, Doctore Medico || Mon-

tisserrati,
1| Editio altera auctior, innomerisque || locis correctior

||
(I.ogar

de vinheta, figurando um serafim) j| LUGDUNl, [|
Typis HuaoNis De-

NOUALLY.W \\M.BC.LXXXl.\\De Licentia Superiorwn. In-l:á.° de

XXIV (intims.) 202 pags., alím de mais XIV (inums.) com o «INDEX
UERVM ET VERBORVM.. . « E.

, Tratado, no género, bastante curioso e estimado. Edição rara.

137-Amato Lusitano.-CV- 1| RATIONVM MEDI- 1| CINALIVM, jl CENTVRLE II. ^OJ^
PRIORES,

li
Quibus proemiltituv Commentatio de introitu

||
mediei ad

/r/í-
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O

/^

/

aegrolantem, de Crifi, ^ |! Jiebiis Decreloriis, H Cam Índice renim me-

inor.ibiliurn
II
copiolifliino. ii (Marca do impressor, ladeada pela divisa :

« IN YlKTVTlí— ET FORTVNA. >) ||
LVGDVNl,

\\
Apud Guhelmum fíoídllium.

\\
fab ículo Veneto,

\\
\\ -1567. In-12.'' de 685 pags. niims. e XLV

innms., afora V em branco, finais. E. [perg.].

As pags. 1 e 2 constituem a folha de rosto: nas 3 e 4 a Dedicatória: «COSMO ME-

, DICI THVSCO-
:
RVM PRINCIPI CLA- RISSIMO !| |1

Doctor Amatus Medicus,

Phyfi-iicus Lulitanus S. D..; nas 5 a 58 o : .INTROITVS ME-'\DICt AD
AiQROTANTEM, simulq ; digressio de Crísi, ^ dicbiis '\ decretorijs, qui artein

medica ex- 1' erceiít, ^j' pro fatatc psgrotantinm i/i coílegiu defcen-du^U, longe

utiUjsima,,,AMATO LVSITANO MEDICO AVCTORE ' ; nas 50 a 414 o texto

da Centúria prima; nas 425 a 685 o da Cent. II (que remata com a data: Rontrr

lulia íertlo Pnt. Max. vigente, primo Aprilis, M. D. LI. <)

As XLV pagf . linais inums. inserem: as I a VII: CVRATIONES
;, PER ORDINEM ||

CON-
TEMT/E IN "Prima Centúrias as VIII a XV: «CVRATIONES SECVN- " DAE
CENTVRIAE ., e as XVI a XLV o : . INDEX RERVM 1

MEMORABILIVM, ;:
QVAE

IN HOC LI-l|bello continentur ..

Tratado medicinal também muito apreciado. Edição não mencionada por Barbosa.

Raríssima.

138 Cnrationum me-
||

dieinalium. || CENTVRIAE DVAE,
||
QVINTA

ET SEXTA,
li
In qiiarum vitima Curalione, continetur

;i
Colloquium eru-

/C ditifsimum : in quo do- 1] ctilsime dispuralur, & agitur de curan- 1| dis

" ''
capitis VLilneribus:

II
Cum índice omnium curationuin, quae ipfis Cen-

II
turijs continentur omnia nunc primum H in lucem aedita.

|1
(Marca do

impressor, ladeada pela divisa: «IN VIRTVTE,— ETFORTVNA.») ||
LVGDNl

II
Apud GuUelimim fíouilUim. \\ Stib ícxUo Veneto.

\\
|| i5ffJ.—In-ll» de

647 pags. mims., e XXXIIl inums, finais. E.

As pags. 1 e 2 constituem a folha do frontispício; nas 3 a 7 uma espécie de Dedi"

caloria: «D. lOSEPHO
]] NASSINIO, ji HE-ll BRAE, VIRO NON

|1
minus illuPtri,

quam
li
íapienti, li

AMATVS MEDICES,
[; S. P. D. .. (datada no fim : - Thessalonica,

Calend. Decemb.
|j anui à creatione numdi 5320.»).

As XXXIIl pags. finais inums. inserem: as I a III uma peça, epigrafada: Amati

lufiuraiidum (datada no lim ; Thefralonice H datum, anno !| 5319.»;; as IV a XIX
um : . CATALOOVS CV-

||
RATIONVM CENTV-

|| riae quinta?.. ; e as XX a XXXIIl

o .INDEX RERVM fcitu dignarum, qua: in Quin- 1; ta & Sexta Centuriis " repe-

riuntur».

Tratado medicinal muito apreciado. Edição mais antiga do que qualquer das duas

citadas por Barbosa, que são as de- Venetiis, 1566, e da de Lugduni, 1580. -

Multo rara.

139—Ameno {Francisco tm';).— Diccionario exegetico, qtie declara a genuína,

e própria significação dos vocábulos da lingiia portugueza, adoptados
unicamente pelos Sábios da Naçaõ, dado ao publico por hum anonymo. Lia-

boa: Na OIJic. Patr. de Francisco Luiz Ameno. M.DCC.LXXX... In-S." peq. de

VII-311 pags. E.

140- Amor de Deos {Fr. Martinho do). — Escola de Penitencia, caminho de
perfeií;au, estrada segura para a vida eterna. Chronica da santa província

r- de S. António da regular, e estreita observância da Ordem do seráfico

Ç,'
patriarca S. Francisco, No Instituto Capucho neste Reyno de Portugal-

01 '^°'™ I (único que se publicou)... Por seu autor... (Vinheta tipo-

gráfica de ornamento). I.idoa Occidental, Na Offic. doe Herdaros de An-
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tonio Pedroso Galram. M.DCCXL. Com todas as liíenças tiecessarias. Infol.

de LII pags. (prels.) inums. e 870 mims., além de uma (inuni.) com a

«PROTESTAÇAM DO AUTHOR» e uma era brauco, finais. E.

Crónica estimada. Belo exemplar; com a sua primitiva encadernação, inteira de car-

neira. -Rara.

141— Amorim Vianna {Pidro). — Defeza do racionalismo ou analyse da fó,

por... Porto:— Typ. de F. G. da Fonseca. 18(16. In-8.° de 364 pags. E.

Amorim [Fr. Gaspar dt).— Sermão em o Avto da Fee.., do Goa... i635.

—Veja-se: Autos de Fé {Sermões de).

142—Anacreonte. — As Odes de Anacreonte de Teos paraphraseadas por

Francisco Manoel Gomes da Silveira Malhaõ. Lisboa.- Na Imp. Regia. /7'jfm r\
.471)10 M.DCCC.ir. Por Ordem Superior, ln-8.» peq. de XII-82 pags. E. /O/
—

—

As we.ínxis;— Traduzidas em porluguez : Por A. T. M. (António

Teixeira de .Magalhães). Lisboa: .\a [mpr. U^gia. Anno 1810. C>m Ikençi.

Tn-S." peq. de 118 pags. E.

Anchieta (P. Josephus de) —Veja-se : Colteirãu de noticias para a liislo-

ria...; e Vasconcellos (P. Simão de).— (^hronica da Companhia de Je-

sus. ..

14,{— Ancillon {Frédcric).—T)ii juste milieu ou du rapprochement des extrè

mes dans les opinions ; Iraduit de rallomand De... par M.""^ Ia Ba-

ronne de S. Bruxelles, 1837. In-S.", 2 vols. do IV-XXVlII-Y-430-1 e

1V-:í83-1I pags. E.

i4(—Andrade (.4íitowio d"). — RELATIONK ;i DEI, NOVO SC.OPKIMENTO i| /
DEI. GRaN gata 10. OVEFiO

ji
UEGNO Dl TIBET || Falto d.al P. António di ^ fi O^ ^ ^

Andrade
II
Portoghefa delia Compagnia

j;
di Gieíu 1'anno |! 1624.

jj
(Viiihe-

t i-marca emblemática da Comp." de Jesus)
|| IN ROMA, \\ Appreífo

France/co Corhelletti.
\\
MDCXXVII.

\\ || Con Licenza de' í)'t</;ei-ion —
In-8." peq. de 11-40 pags. B.

As II pags. prels. (inums.) inserem: titulo (I) e Licenças (U).

O texto vem no fim datado e subscrito; «Di Agra
,
S. di Nouembro I62i. ", António

d'Andrade."

Relaçãosinha muito interessante, dividida em três capitulos. epigrafados: ^Cauato da
vim lettera deWiftesso ai P. \ Prouinciale di Qoa.n - •.Quello che auiieitie quando

partim-^mo delia Cittn.--'Dslle Qualitâ de' Pacfi di Tibet, e de gVhabitan-

tatori di gueili.» — Muito rara.

liõ-Andrade {Francisco dp). — CHRONICA || DO MVITO AL- 1| TO E MVITO
PODERO-

II
SO REY DESTES REYNOS DE

||
Portugal dom João o 111.

deslo nome. || DIRIGIDA HA G. R. M. DEL || Rey dom Felipe o III. deste

nome nosso Senhor.
Ij
Composta por Francisco d'Andrada

1|
do seu Con-

se-
II
lho, & seu Cronista mór.

||
Anno (Escudo d'armas reais portuguesas)

W1;í.\\ \\ COM PRIVILEGIO. \, Impressa em Lisboa com as licen-

ças necessárias., por \\ .Jorge Rodrigues.
\\ Hii custa do Author, Vendesse na

rua nova em casa de Francisco \\ Lopez liureiro. \\ >x( Taxada na mesa do Paço

a UOO reis empapei, vp — In-fol. peq. de X.K IV. (prels.) inums. e 113-134-

131-15Õ nums. na frente, era dois vols. E.

r^^'
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fjvL

0^

^l\o

As XX folhas prels. compreendem : frontispício (ornado de cercadura nas margens) -

LICENÇAS. - FORMA DO PRIVILEGIO. - Dedicatória: AO MVITO ALTO, E\\

MVITO PODEROSO REV DOM FILIPE O TERCEIRO... -e TAB0.4DA.

Crónica muitissimo estimada. Primeira edição. Exemplar um tanto medíocre: mancliado

de humidade na parte inferior das folhas, e com peqs. cortes de traça em algumas

d'elas, atingindo por vezes o te.\to com prejuízo de varias letras. -Muito rar».

I45.A A mesma obra:— Coimbra: Na Real Offic. da Universidade. Anno

de MDCCLXXXVl (1796). In-4.o, 4 vols. de VIII-XV-385, IY-XIX-5G5,

Q D 1V-XX452 e IV-XXV]I-5*2 pags. E.

Edição j.i pouco frequente no mercado. Bom exemplar.

140 Obras. Lisboa: Tijp. de F. I. Pinheiro, 1852. In-8.° peq. de VIlI-716-

I pags. E.

Compreendem, além da vida do autor, o Primeiro cerco de Diu.

Chronica de... Jorge Castrioto. . . — Veja-se : Coronica dei E.^for-

çado Príncipe . .

.

147—Andrade {.José Ignucio de). — Cartas escriptas da índia e da Cidna

nos annos de 1815 a 183.^, por... a sua mulher D. Maria Gertrudes de

Andrade. Segunda edição. Lisboa: Na Imp. Nacional. MDCCCXLVL In-

8.° gr., 2 tomos de XII (T. prels. s. n.e 283-11 pngs. o I.", , e V IT. prels. s.

n. e 2U9-XXII pags , o 2.°, em um vol. E.

Ornados com o retr. do autor, de sua mulher, e de muitos outros vultos orientais e na-

cionais, entre os quais 2 de Domingos António de Sequeira (Dias da Costa lith. -

Litli. da Iinp." Nal).

Muito apreciada. Bom exemplar.

M^'
148—Andrade {José Maria de). — K:deidóscopo. Lislwa: IKfír,. liNo verso do

ante-roslo: Tijp- de J. G. de Sousa Neves). In-S.» de IV-'.'EiO-XII pngs. E.

Curioso. Publicado anónimo.

14'J—Andrade (Lucas de). — MANU.\L
|| DAS CEREMONIAS |] DA MISSA

SOLEMNE |i DE TRÊS PADRES, E DAS 1! Miflas dos defuntos, & das

que ftí
II
deuem guardar nas horas Canónicas, que fe canlão Iblemne-

,_ mente, & das
||
prociíToês folemnes em que fe

||
leuar o SS Sacra-

^
mento.

|| POR LVCAS DE ANDRADE
||

CapellSo Del Rey, & Prior da

Egreja de N. S.
|l
dos Anjos .Malris da Villa de Villa Verde.

||
DEDICADf>

AO CLERO
II

defte Arcebifpado de Lisboa. Ij Anno (Logar de peq. vi-

nheta, figurando o cálix da Eucarestia) de 1652 \\ Com todas as li-

cenças neceffarias. \\
Em Lisb. por Ant. Ah. Impr. Del R. N. S. In-S."

peq. de IV folhas (prels.) inums. e 43 nums. na frente, além de uma
(inum.) para: «S. PATHIS EPHRAEM SYRI PIA,

|| ET IIVMILIS AD
DEVM.

II
ORATiO» (a qual tem começado no verso da 11. 4!?).

As IV folhas prels. compreendem: frontispício (1)- ^LICENÇAS-. (II)- .. DEDICATO-
RIA.> ao Clero. (Ill e IV).

Encadernada juntamente, a seguinte obra do mesmo autor

:

MANVALJIDAS CEREMONIAS
jl
DO OFFICIO SOLEMNE

|| DA SE-

MANA SANGTA.
II
COMEÇANDO DE DOMINGO DE RAMOS,

|! té a me-
nhãa de Paíchoa da Relurreição. H E COMO SE ANDE FAZER, ONDE

II
ouuer poucos Sacerdotes, ou hum fó. H CONFORME AO MISSAL RO-
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<L/<^-

MANO.
il
POR LVCAS DE ANDRADE CA1'EÍ,LaM

||
Del Rey, & Prior da

Igreja de N. S. dos Anjos, !1 Malriz da Villa de Villa Verde. || DEDICADO

II AO SERENÍSSIMO S. U. AFFONSO
||
INFANTE DE PORTVGAL

|1

Anno de (Legar de vinhela igual á que vem no fronl. da obra prece-

dente) 1653.
II
Com todas us licenças neceffarias. \\ Em Lisb. por Ant. Alz

Impr. Del Rey N. S. In-S." peq. de XVI (iniims.)-206 pags. — ^í duas

obras em um vol. E.

Nas XVI pags. prels. iiiums. o seguinte texto: titulo (I-a II é branca) - «LICENÇAS.»

(III e IV)~Dedicatoria: «AO SERENÍSSIMO
i;
Senhor Dom Affonso H de Portugal.»

(datada e subscrita no fim : ^Lisboa 20. de '} Feuereiro de 1653. || Lucas d'Andrade.»)

(V a XI)-.PROLOGO.» (XII a XIV)-e: . Oratio S. Ephraem. ex tom. pag. 247..

(XV e XVI).

As pags. são ocupadas por musica -espécie de cantochão.

São obras estimadas ; em edições primitivas e bastante raras no mercado.

150- Obras. .. Lisboa: em varias typ-, 1654-71. ln-4.'' E.

Contem : Acções Episeopaes, & Primlegios dos Bispos—Theosobla, ou

culto que se deue a Deos, com as cerimonias que se deuem guardar

no Ciioro no Officio Diuino — Illustrações aos Manuaes da Missa sq-

lêne, òé do Ofiicio sole le da Semana Sania, com hum discurso Eucha-

ristico. — Eucharlsterion, ou de Alleluya, com hua defensão do dis-

curso Eucliaristico. — Breve relaçam do qve socedeo ilespois da morte

da Serenissima Senliora Dona loanna Infante de Portugal. Por... Em
Lisboa. Por António Aluarez... Itíoi. In-4.° de X ff. s. n.

EsLas obras são todas publicad,as soltas, mas, coleccionadas, foi-lhes apenso um front.

com titulo geral; o qual é de impiessão contemporânea. As Acções episcopaes são

adornadas com uma estampa alegórica, e as restantes obras com vinhetas nos front.

Tudo aberto a buril em chapas de cobre. Obras apreciadas e raras.

151—Andrade de Figueiredo {Manoel de) — Nova escola paia aprender a

ler, escrever e contar. Lisboa. Na offic. de Bernardo da Costa de Carva-

lho, s. d. (licenças 1722). In-fol. peq. de ante-rosto grav. e com as ar-

mas de Portugal, retrato do aulor, XVl-156 pags. e 45 estampas grav. E.

As 45 estampas são abertas a buril e reproduzem delicados c artísticos trabalhos mui ha-

bilmente desenhados á pena. Estimada. Rara.

'52—Andrade Ferreira {José Maria de).—Reinado e ultinios momentos de

D. Pedro V, por... Terceira edição, correcta e augmentada com uma /p^ ^ ^
Carta do próprio punho do rei finado, e mais documentos importan-

tes. Lisboa: Livr. de Ant. Maria Pereira, 1862. {Typ. Universal}. In-S."

de 116 pags. E.

Acompanhada do retr. de D. Pedro V (gravura a buril por Souza.)

133-Andrews (Guilherme Eusébio). — Exame critico e histórico do livro

dos Martyres de Fox, em que se mostrão os erros, falsidades, e exag-

gerações daquella obra fraudulenta .. Traduzida do inglez. Lisboa: Na

Typ. de Bulhões. Anno de 1S28. In-4.o de VIII-5â7-IV pags. E.

Obra ornada com diversas vinhetas abertas em madeira.

154— Anecdotas do ministério do Marques de Pombal e Conde dOeiras /C-Jr^ ^ '

Sebastião José de Carvalho, sobre o reinado de D. José 1.° rei de Por-

/M^°

^
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^r

11*^'

s

i^

tiigal. Traduzidas da nova edi(;ão franceza... Porto: 1802. Pereira da

Silva (Typ. de F. P. d'A^evedo). In 8." ptq. 2 tomos de XV-22tlV, e

197 pags. E.

•155—Angleterre (L') comparée á la France sons les rappoils Conslilulion-

nels, Légaux, Judiciaires, Religieux, Comnierciaiix, Indnslriels, Kis-

caux, Scientifiques, Malériels, ele. Par un Ancien Avocat... Paris-

Çourcier, lnõl. In-S." de lV-lV-420 pags. E.

Anjos (Fr. José dos). — Serm3o no Auto publico da Fé. . . de Coimbra . .

.

1727. — Veja-se : Autos de Fé {Sermões de).

lo6— Anjos (Frei Lttis íos).—Jardini de Portvgal era qve se dá noticia de

alc^úas Saneias, & outras niolheres illuslres em virtude, as quais nas-

cerão, ou viuerfio, ou estão sepultadas neste Reino, & suas cõquislas.

Recopilado novamente de vários, ^ granes Autores, pello Padre Dou-

tor... Religioso, Ó" Chronisla da Ordem de nosso Pacire saneio Agos-

tinho, natural da Cidade do Porto. Contem boa liç.To peva molhcre.s.

exemplos pêra Pregadores, moliuos pêra deuotos, & pêra os amigos de

historias nniyto antigas, & modernas. Anno (Vinheta com o retr. de S.

Agostinho) tOiB. Imi}resso em Coiíitbra com todas os licenças tiece.isarias, Ent

casa de Nicolao Carualho Impressor dei Eey. la-4.° de viii ff. prels, s. n.

62i pags. 6 mais 5 IT. de Catalogo e Erratas. E.

Clássica e muito estimada. RARA.

157-Anjos [Fr. Manuel rfos).-HISTORIA |1 VMVERSAL, |1
EM QVE SE DES-

CIIEVEM OS
(I
Impérios, Wonaruhias, Reynos, & Prouincias

l!
do mundo,

cora muitas confas nota-
l!
ueis, que ha nello.

1|
COPI.\DA DE DIVERSOS

AVTHORES, Chroniftas approuados, Cr aulhenticos Geograplios.
|I
A FRAN-

CISCO CABIiAÍ. SENHOR il da caía de Belmonte,
i;
(Escudo d'armas do

mesmo—gravura em chapa de metal, assinada: J.o Gom.) i PELO PADRE
FR. MANOEL DOS ANIOS |1 Religioío da Terceira Ordem de S. Fr.ncifco.

II
EM COIMBRA NA Officina de Manuel Dias. 1625.— In-i ° áa XXIV (innms.)

502 pags. E.

As XXIV pags. prelà. iriums. compreendem: frontispicio (I e Il-ésta em branco) -• A/-

CENÇAS.' (III e IV).- Dedicatória : «A FRANCISCO
'I
CABRAL SENHOR DA

CASA 'IDE BELMONTE.» (V a VIII). -..PROLOGO AO LEITOR.- (IX a XIII).-

Varias poesias em louvor da obra e de seu autor, a saber : = DO LICENCIADO
FRANCISCO

11 Leitão ao Autltor em Metaphora da ferra da \\ Eftretla, pátria de

/l;n*os
II
SONETO RETROGRADO.^-. DO P. FR. ANTÓNIO DA ENCARNAÇAM

WReligiofo da mefma proulicla ao Autltor. WSO^^ETO.' - Do iiiejmo Religioío ao
Autkor.\\DECílA\S., (XIV a XVIU).- « COMPENDIO DOS CAPITVLOS 11 defta

obra. (Liuro I. Da Europa- Liaro II. Em que Se trata de Afia. I Liuro III. De
Africa.) (XIX a XXIII). -e -ERRATAS. (XXIV).

O Capitulo U da Segunda parte trata «Das Ilhas de Luzon ou rilippinas, » cidade de

Manilha, fegundo a defcreveram Fr. Marcos Herreira, & outros».

Obra de valor e muito apreciada. CLíssica. -Edição tida como primeira. Muito rara.

Bom exemplar.

Anjos {Fr. Manuel rfos). —Sermão... no Avio da Fee.,. do Euoia...
1629. — Veja-se : .liiíos de Fé (Sermões de).

^0 lo8-Annaes n DA
||
SOCIEDADE PRO.MOTORA

|| DA jj INDUSTRIA. ||

'l

'
I'
PRlMEiUO ANNO. I

II
(Peq. vinheta alegórica) i! LISBOA : |[ NA

t^'
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i íl('

IMPRENSA NACIONAL. \\ ANNO lsi''í:jj. ]ni.°, 4 nrios em igual lui-

mero de vols , de 293-Í2, 288-VI, 3'J9-IV e 459 pags. E.

Publicação muito interessante e estimada. Enriquecida com diversas gravuras, abertas a

buril. Colecção completa, compreendendo 4S Cadernos ou números (12 para cada

ano). Belo exemplar. -Rara.

lo9—Annaes das sciencias e letras, publicados deiíaixo dos auspícios //)^ ^ '-^

da Academia Real das Sciencias. Sciencias nioraes e politicas, e hellas / '^i)

letlras. Lisboa, 1857-58. In 4.°, 2 vols. (19 nums.) de VIII-764 o 576

pags. E.

Colecção completa de tudo quanio se publicou. Alguns nums. completamente esgotados.

160-ANNAES MARÍTIMOS E COLONIAES. PUBLICAÇÃO MENSAL. Redi- ^ fl-1^ ^^
gida soba direC(;ao da ASSOtlAÇ.Vt) MARÍTIMA E COLONIAL... LIS- 2i
BOA: NA IMPRENSA NACIONAL. 1840-16. In-S." gr., b series em igual

numero de volumes. E.

Publicaç.io muito interessante e apreciada. Reproduz vários inéditos dos séculos XVI e

XVII, relativos aos nossos domínios ultramarinos. Adornada com diversos mapas,

plantas de cidades e magnificas litografias, tudo impresso aparte,. em ff. desdobrá-

veis e simples. Compreende as partes oficial e não oficial. Exemplar completo de

tudo quanto saiu. -Já pouco frequente no mercado.

16Í-ANNIVERSARIO (O) DO PASSAMENTO II DE 11 LUÍS DE CAMÕES
||
NO

ANNO DE I8Í)2.
|1 ||

AO NOBRE CONDE DE SAMOD.\ES,
I!
PRESI-

DENTE DA SOCIEDADE NACIONAL CAMONEANA,
11 ... il (Estes dizeres

acham-se dentro de arlistico alijado de coniposirão tipográfica com peqs.

vinhetas de ornamento. Na base do mesmo alçado o registo):— P0fl7'0
||

TYPOGRAPHIA ÇENTRAL\\ il, RVA DAS FLORES, IS\\ ls9->. [x\-i.° do

40 pags. B.

Consta de uma Dedicaloria : <AO ILL.mo F, EX.mo Snr.
!l
CONDE DE SAMODÃES..

(subscrita: O Editor) (pags. 5 e 6) ; -MOTIVOS D'ESTA PUBLICAÇÃO» (7 a 9)

;

-DISCURSOU QUE TENCIONAVA PRONUNCIAR O PRESIDENTE DA
II SOCIE-

DADE NACIONAL CAMONEANA,!! CONDE DE SAMODÃES II... NO DIA lU DE
JUNHO DE 1892.... (12 a 18) ; e poesias de diversos escritores, a saber: A. F.

d'Araujo e Silva, Ernesto Vianna, A. Moreira Cabral, e Joaquim de Araújo.

Primorosa edição. Tiragem limitada a 36 exemplares, sendo 12 em papel Japão, 12 em
Whatman e igual numero em linho português. Este é o n.o 1 dos da primeira ti-

ragem (Japão)- Muito raro.

102 Outro exemplar. ^.
{ylCfí ^ ^

E' o n.o 13 da tiiagem geral e o primeiro da em papel Whatman. '

Annes Bandarra (Goirafo)—Veja-se Bandarra.

163—Annotações à enormíssima sentença que .sobre o stipposlo crime de

lesa mageslade de primeira cabeça foi proferida na cidade do Porto no dia " l!>

21 d'Agosto de 1829. Pelo Autor da Injusta Acc'amaçaiii do Infante D. Mi-

guel. Pariz : Na Ti/p. de J. Tastu, ISSO. In-8.° de 93 pags. E.

Annunciação [D. Diogo da)—Sermam do Auto da Fé... de Lisboa...

1705...—Veja-se: Autos de Fé (Sermões de).

Sermam do Auto da Fé... de Évora .. 1710. —Veja-se : Autos de

Fé [Sermões de).
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^oS

3íi'

5^

164-ANNVAE ||
LITTERAE 1|

SO::iETATIS !|
lESV !l ANNI M.D.XCVI,

|1
Ad

Tiitres, & iM-aUes eiasdem || Societatis.
||
(Logar de marca emblemática

"(pL,^ da companhia de .lesiis, tendo no centro as iniciais / fl S) ||
NAPOLI,

Ex Typographia TarquiniJ Longi. IfíOÕ.
\\ II

SVPERIORVM PER-

MISSV. In-S." peq. de 1063 pags. nums. e XLI inums., finais. E.

Volume preciosíssimo para a historia dos jesuítas, não só na Europa como também na Ásia

Oriente, America, etc. Compreende Cartas ou noticias enviadas dos Colégios jesuiti-

cos existentes nos seguintes paize? e provincias ultramarinas : Aguitania, Arago-

nia, Áustria, Belgium, Bélica, Castela, Francite frasmentum, Oermania superior,

Ilidia, Lugdaiteisis, Lusitânia, Mexicana, Mediolanensis, Perunium (Peni) Pliilipi-

iicr insalíF, Polónia, Rlieia-ta, Romana, Sardi.iia, Sicilia, ToLetaria e Veneta.

Nas 17 pags. inums. linais decorre o seguinte texto: «INUEX PROVINCIARVM. »

-

«Errata sic corrigenda.»- «Errata alia cognitu faciliora.»

Edição de belíssimo labor tipográfico; impressa com pequenos mas mui nitidos caracte.

res itálicos ou Aldinos. Embelezada com letras iniciais, cabeções tipográficos e flo-

rões de remate, tudo aberto em madeira sobre desenhos de fantasia. -Exemplar em
perfeito estado. Raríssimo.

105— Annuaire de la pairie el de la noblessa de France et des maisons son-

veraineíí de TEuropo, publiô S'jus la direclion de M. Borel d'Hauterive.

Année 18i3. Paris., s. d. In 8.» de X v11I-VI1I-;í86-II pSgs. E.

Ilustrado com diversas estampas, impressas em separado.

IG6 Annuaire d.; la pairie et de la noblesse de France et des mnisons
^^ O souveraines de TEurope, publié seus la direclion de M. Borel d'Hau-

terive... 1841. benxiraie année. P^ris. S. d. In-8.° de X.*C-o36 pags. E.

Enriquecido com diversas estampas contendo brasões, gravadas a buril em chapas

d'aço.

f- O

l

li

¥:

ItJ" - Annuario d.i Sociedade Nacional Gamoneana. 1.» .Anno— 1881. Porto:

Snciedadc Niicional Cainoneuita, Editora. 1881. ln-4.o de 317-I[ pags. B.

168 - Annunciação [D. Francisco da).—Gollecgaõ das pastoraes, e leys, que
o llBV."'" l'. Geral reformador. .. Ordenou para esta Congregação de Có-

negos l(--i;iilares Latyranenses dos Keynos de Portugal, em virtude dos

polerjs de Capitulo Geral, e dd t)do3 os mais que a 8ô Apostólica lhe

tem comniettidj Coimbra M DCJ.LVIII. No Rial Mosteiro de Santa Cruz.

Co'i\ todas as licençis necessárias. ln-i.° de 23Õ p igs. E.

Estimada. Edição muito rara.

169 Consulta iMyslico-.Mor.d SoLre o Habito de certas religiozas da Or-

dem de S. Clara Urbanas, na qual se trata da uniformidade, singularidade,

O Publicidade, Uniões, Divizões, Amizades particulares, Escândalos, & Ou-

tras couz is, que deve, ou naõ duve haver entre os membros de huma
Commiini'iade liegular. Escrita Pflo Padre Doutor... Coimbra: No Real

Coilegio das Artes da Companhia de ,/esiis. Anno de M.DCC-XVI. In-i." de
XVI IT. prels. s. n. e 295 pags. E.

Apreciada e pouco vulgar.

170 Vindicias da virtude, escarmento de virtuosos, nos públicos cas-

tigos dos hypocritas dado pelo Tribunal do Santo OfBcio, Primeira parte
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divilida em dois tomos. . . Lisbon Oriental, Na Offic. Fen-eyriana, M.DCCXXV.
In-8.' peq., 3 vols. de XLVIII o09-I, XVI-6Í6 e XXIÍI-53Õ-1 pags. E.

171—Annunciaçâo Justiniano (Diogo (ia\ — PRATICAS,
||
QUE NOS DOUS /Ç:í^ ry O

ACTOS DE COHTES IIQUE II
ELlíEY N. S.

||
Mandou convocar, & se ce- / 7f>

lebráraõ na Cidade de
||
Lisboa em o 1. & 4. de Dezembro de 1f'97.

II

FEZ
II O ILLUSTllISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR || DOM DIOGO

II
DA ANNUNCIAÇÂO JUSTINIANO, || Arcehifpo de Cranganor; do

Confelho de
|| Sua Mageftade, &c.

||
(Escudo d'ai-mas leais porlu^íue-

zas)
II
i/SBO^,

II
.Vrt Officina de MIGUEL DESLANDES,

\\
Impreílor de

Sua Muge/íade. \\ Com ioda» as licençux necpffarias. Anno de 1697. ln-4.*

de 19 pags., além de uma em branco, flnnl. B.

As pags. I e 2 (inums.) constituem a íolha de rosto ; e as 3 a 19 inserem o texto da Pra-

tica. No alto da pag. 3 uma vinheta de cabeção, a qual tem no centro o escudo

d'armas portuguesas; e no fim da 19 uma outra vinheta representando um vaso com
Hôres.- Multo rara.

r/^'^

^^^6 O

172—Anti-Catastrophe (A), Historia d'i:i-Uei D. AfTonso VI do Porlugal.

Publicada Por Gamillo Aurelliano lia Silva e Souza. Porto: Typ. da Rua
Formosa n.o 343. 1845. ln-8.o de XXVI-7I3 pngs. E.

Muito apreciada e POUCO VULGAR.

173-ANTIQVITA-
II
TVM VAHiV-||RVM AVTO-

II
RES

i|
Quorum catalogum

se-
II
quens continet pn-

||
gella.

||
(Logar de marca do impressor)

|| APVD
SEB. GRY-

II
PHIVM LVGD. || M D.LU. (1552). In-l^." de 887 pags. E.

Volume curiosíssimo pelo grande numero de autores antigos que nele se acham repre-

sentados por seus c.critos, a saber: Myrsili Lesbius, M. Porcius Catonis, Archilochi

de Temporibus, Berosi, Manethonis, Metasthenis, Xenophontis, Q. Fabius, C. Sem-
pronius, Philonis, C. Julius Solini, Pomponius Melíe, Pomponius Laíti, P. Victoris,

L. Fenestela?.

Primorosa e formosíssima edição. Muito para.

174— Antonil (/iHrfre J««o). — CULTUIÍA E OPULÊNCIA
||
DO RiíAZlL, POR

SUAS DROGAS E MINAS,
||
COM VARIAS NOIICnS CURIOSAS DO MO- ^ .

DO DE FAZER O ASSUCIAR;
||
PLANTAR E BENIFIi;iAR O TABACO; ^ tS C>9t '^

TIRAR OURO DAS .MINAS, E
||
DESCUliRlR AS DA ['RATA, E DOS

GRANDES EMOLU.MENTOS Q[]F.
\\ EST\ CONQUISTA DA AMERICA

MERIDIONAL DA' AO REINO DE||PORTUG\L COM ESIES, F. OUTROS
GÉNEROS E CONTRATOS RE\ES;

|| Obra de André João Anlonil,
||

OFFERE';ll»A AOS QUE DKSE,I.\0 VE1{ GLORIFICADO NOS ALTARES
II
AO VENERAREL {sic) l'ADRE JOSÉ ANCHIETA,

|| Sacerdote da Com-
panhia de Jezus,

II
Missionário Apostólico, e no\o Thaumalurgo do Bra-

zil.
II
IMPRESSO EM LISBOA,

|| NA OFFICINA REAL DESLANDERINA
COM AS LICENÇ.\S NECESSÁRIAS.

!| NO ANNO DE 1711.
||
NOVAMEN-

TE REIMPRESSO NO RIO DE JANEIRO
\\
^"~

\\ VENDE SE
l\ EM

CASA DE SOUZA E COMP., II BUA DOS LATOEIROS, N." tíO ||
||

1837. (No verso do ante-rosto :
— TYP. IMP. E CONST. DE J. VIL-

LENEUVE E COMP., ||
BUA D'OUVIDOR.). In 8." de VII-214 pags. E.

Nas pags. prels. V a VII um Preambulo d'.0 EDITOR
|i
AO PUBLICO., (datado e

subscrito no fim: »Rio, l.o de Agosto de 1S37. l| O EDITOR.>
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/

Obra muitissimo interessante e estimada. Edição já bastante rara no mercado. Bom

exemplar.

175-Antonio {D. Prior ,U Crato). -¥.\\lM\'Lk\>.
||
EPISTOL/K, QV^

||
An-

TONii I. PoRTVGALLi.K, & Algarbiofum Regis noiíiine ad
||
SancliíTimuni

Patreni Gregorium 1| XllI. dicitur eíle mílTa, Lusitano H
lermone conf-

' ^ cripta, opera tamen
||
& indiiltria Octauij Siliiij, eqiiitis

||
Romani latinitate

^ ^ '^'

donata, & in
ii
Incem edita, ac lacobo de Men- 1| doca, Hilpano equiti de-

dicati.
li
M (Vinheta lipognifica de ornamento) L

||
[S. ind. de l. ou de d-

de impr.—século A"F/).—In-S.» peq. de 79 pngs. nnms., além de uma em

branco, três innnis. e outra em branco, finais. E.

As pags. 1 e 2 (inums., pois que a num. so começa a aparecer da 3 em diante) cons-

tituem a folha de frontispício ; nas 3 e 4 : .OCTAVIVSl] SILVIVS ILLVSTRl VI-IIRO

UcoBo DE Mendo- i|çA, S. P. D.»; nas. 5 a 79 o texto da Carta; e nas três

ultimas inums.: .EXEMPLAR'] LITERARVM QVAS SVM- 11
mvs Pontifex Grk-

GORivs 11x111. ad Henricum Portugaliia!!! Regem mitit fuper legitimi- B tate Antonij,

Iníãtis Lu-1 douici (ilij nunc eriã 'I
Portugallia: Regis, || huius nominisi,! primi. ||

CHA-

RISSIMO IN CHRISTOW filio nostro Hc-iriío PortuaaUiif gr Al-
'\
garbioram Regi

Illiístri Saruta- Ro-'imai'e Ecclsfiae Cardiímli arc-\\gorius Papa. XIII.' (No fim:

•Datam Roma' apud Saneiam Petrum
;i
Jab amilo Pifcatoris Die 7. Scptembris

1379.\\Po:it!ficatiis itojtri anuo. S. ][
Io. Bap. Canobius.»).

No frontispício, a seguinte nota firmada á pena : -.-1 Carta foi datada in Ruão em 15S3.

Opúsculo interessante e muito apreciável. Raríssimo.

res qui ab uctaviani Augusii aevo aa anni

t /^n. O ^ Auctore D. Nioolao António, Hispaleiíil, &i

/ / ^ Bayerio. Valentino, &c. qui et prologum, &

17t) -António (lYicolou).— Bibliotheca hispana vetus sive hispani scripto-

res qui ab Octaviani Augusli aevo ad annum Christi md. tloruerunt.

&C. Curante Francisco Perezio

Auctoris vitie epitomem. &
nótulas adiecit. Tomus jjrimus. , (Vinheta alegórica com o escudo d armas

reaes de Hispanha [Raf. Ximeno lo inv. ;/ dib.— Mariano Brandi lo ijrabój,

a qual se repete nos seguintes tomos). Matrili -Ipi/á ]'iduam et heredes JJ.

Joachiini Ibarroe Reggi (,>uandain Ti/pographi MDCCLXXXVllí. In-fol. do

iv-xxvir otiG-viii pags.

2'onius secundas ab anno M. ad MU. — Ibi, pelo mesmo impressor,

MDCCLXxxiii. lii-fol. de IV 467-xxiv pngs.

Blbllotheca hispana nova sive hispanorum scriplorum qui ali anuo

M.D. ad MDGCL\x.\iv floruere notilia. Auclore D. Nioolao António...

Nunc primnm prodit recognita emendata acla ab ipso auclore Tomus

primus. Matriti Apud Joachimum de Ibarra Tgp. Kegium. MUCCI.XXXIII.

In-fol. de xii (s. n.) xxiii-830 pags.

Tomus secundos. Ibi, pelo mesmo inpr. iiDCCLXXXViu. In-fol. de

lv-669-1 pags.—iofe de 4 vol. E.

Obra bibliográfica verdadeiramente monumental c muitissimo estimada dos bibliófilos.

Belo exemplar.

O volume primeiro é enriquecido com duas belas gravuras a buril : a primeira reproduz

um magnifico retrato de Carlos III (R. Ximeiíc iiiv.-F. Selma iac.j ; 3. segunda,

o do autor da obra (Fcrd. Selma delitt. et scutp.). Além destas gravuras, apresenta

ainda o primeiro volume (e também os restantes) diversas en-têtes e vinhetas deco-

rativas, gravadas primorosamente a buril pelos mesmos artistas.

Belo exemplar; e com encadernação antiga. -Rara.
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178—APLAUSOS 11
ACADÉMICOS ||

p rellaçaõ do íelice successo
||
da cele-

bre vietoria do Ameixial.
||
OFERECIDOS

||
Ao Excelentíssimo Senhor

||

Dom Sancho Manoel
II
Condo de villaflor,

||
Pello Secretario da Acade-

mia [\
dos Generosos, || e Académico Ambicioso.

Este titulo acha-fe no centro de elegante e mui artística portada (gravada a buril cm
chapa de metal) : Por baixo da mesma portada o seguinte registo

:

Em Amsterdam em casa de Jacob vás Velsen. Ano de 1673. In-i." de,

além da referida portada, XXIV (inums j-384;-236 pags. E.

As XXII pags. prels. compreendem: Dedicatória: .AL EXCELLF.NTISSIMO SENHOR
|1

DOM SANCHO
II
MANOEL

II
COA^Df ^T SENHOR DE VILLAFLOR...' (datada

e snbscrita: «Guarde Deos a pelToa de VEx.a Lisboa 16. lide Septembro de 1C71...

O k-aih\z\o{'o \\ Secretario da Academia dos Gencrofos.») (I a XIV)- ..ELOGIOS
|1 /Io

Senhor Dom António Alvares da Cunha, \\ Senhor de Tabíia ^ct. Autor da Rella-

çaõ da\\ Campanha de Portugal...^ -<Do muito Reverendo Pndre]' Frey Jerónimo

Vahia\]k Magestade dei Rey Dom Affonso || Sexto approvando a Rellaçaõ da || Cam-
panha de Portugal.» (datada e subscrita: Lisboa no Mosteiro do Príncipe de todos

os Patriarchas, ^ Pay de todos os Monges de S. Bento, 30 de lulho
\\ de 1663.

|| ^"r.

Jerónimo Vahia.» (11. XV) -Um Soneto «De Manoel Frade de Carrecre. '—oairo ^Do
Cândido.' (frente da ti. XVI)-um 3. o: «De Manoel Nogueira de Souza.'-e um 4.o:

<Do Capitão D. Miguel de Barrias.' (verso da mesma II. XVI) -.- PROLOGO || AL

II
LECTOR. • (subscrito no lim com as iniciaes : D. M. D. B.) (é em verso e ocupa a

11. XVII, frente e parte do verso da XVllí)-^Al Curioso, (uma quadra inserta na

restante parte do verso da mesma ti. XVUI).

No verso da folha do frontispício, vem: ^Al retrato do excelentissimo Sehor\\ Don SAN-

CHO MANUEL,
II
Conde de Villallor, &c. || SONETO || Del Cap. Don MIGUEL DE

BARRIOS.»
Depag. 1 a 76 decorre o texto da relação da: ••CAMPANHA DE PORTUGAL]] PELLA

PROVÍNCIA DO
II
ALEMTEJO, H Na Primavera do anno 1663. gover- l| nando as Ar-

mas daquella Província l| O EXCELLENTISSIMO SENHOR l| D. SANCHO MANOEL
II
CONDE DE VILLAFLOR.» ; de 77 a 94 uma interessante . LISTA DO QUE

CONTINHA O EXERCITO CASTELHANO.' e outra ^ DO QUE CONTINHA O
EXERCITO PORTUG UES.> -Na. pag. 95 um Labyrinto enfis Lufitanorum vejti-

gia feliciter rexit.> ; e da 97 em diante numerosas compofições (em prosa e verso)

de vários autores, em latim, hespanhol e português.

As 236 pags. finais são precedidas de um titulo que diz: ^APLAUSOS |! ACADÉMICOS.

II
Oração Panegírica

fl
Na cellebridade do Certamen.

|1
(Emblema) |1 Pello Académico

Saudozo.»

Além do mencionado, o volume insere vários emblemas, um ^Labyrinto : Enigma: So-

iieto : Encomiástico, Acroj'tico, Anagrammatico : em ]| vinte e oito Anagramas rign-

rofos. He cada circulo hum verjo, cada \\ verj'o dous Anagramas...' (consagrado

António de Fadua f.s',)— Opor.i omnia... — Voja-se : Assis (S. Francis-

co de).

177— Antunes Monteiro (P. João) — lUlai.aõ liisturica, e jiiridica da Fun-

dação dos Congregados de nossa Senhora da Assumpção na Corte, e /jf l) ^
Cidade de Listoa Occidénlal, e das contro\eisias, que se excitaõ enlre

esla Congregação, e a Parochia de Saõ Nicolao. Oflerucida á Soberana, e

Angustissima Rainha Nossa Senhora, e Padroeira da dita Igreja. Pelo

Seu Prior .loão Antunes Monteiro. (Vinheta). Lisboa Oriental. Anno de

3ÍDCCXXXIK Com todas as licenças necessárias. In-fol. de x. IT, prels. s.

n. e 328 pags. nums. E.

O frontispício é impresso a preto e vermelho. Livro muito estimado para a colecção das

Crónicas das Ordens monásticas. Belo exemplar. Raro.

//.^^c
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M"

6r//^

AO SENHOR CONDE DE VILLAFLORj; uma gravura tendo no alto um peq

retr. de Don Sancho Manuel? e, pela parte superior, o titulo: «PALÁCIO DE LA

SABIDURIA
II
Fuiidafe eit el Aplaufo que le dirige ai Exceleiítifsimo Serlor'] DON

SANCHO MANVEL, Conde y Seriar de Viílaflor |i
EL CAPITAN DON MIGUEL

DE BARRIOS.' (pag. 209). A isto tudo accresce ainda uma outra gravura a buri'

(impressa em separado e colocada em seguida á ti. do frontispício), que figura o

Conde de Villatior montado no seu ginete e em acção de comando em momento de

combate.

É obra curiosíssima e muito estimada. Primorosa edição (única publicada), impressa em
papel de excelente qualidade. Belo exemplar. Muito rara.

17'.)- APOYOS ,1 DRLA VERD.^D
||
Cn'\LANA || CONTRA

I!
Ias obieciones

(ie vna juftificacion,
||
que lo hizo eii nombre dei Rey ||

('atholico con-

tra ef.a
II
Pronincia.

||
CON LO.S CARGOS, QVE IMVSTA- || menle fe le

inipufieion, por vnos papeies vointes.
|| y detergos a ellos.

||
(Logar

de escudo d'arinas reais portuguesas)
|| Com todax as licenças necejfariut.

II
Em Lisboa. Por Jorge fíodrigues. Anno de 1642. In4.* de 56 pags.

inunis. B.

Na 1." pag. o titulo, que se encontra emoldurado por tarja composta de peqs. vinhetas tipo-

gráficas de ornamento, simetricamente dispostas; a 2. a está em branco ; na 3. a a Dedi.

catoria «A
||
FRANCISCO DE LVCENA COMMENDADOR DA H Ordem de Cbrifto. . . •

(datada e subscrita: Lisboa, \\ aos 17. de Janeiro de 1642. ^J- o II. da Restauração de

II
Portugal.

11 Lourenço de Queiroz.., -o Editor) ; na 4.a as Licenças, e da 5.a era diante

o texto da obra propriamente dito.

.Na ultima pag., rematando o texto, esfoutro registo tipográfico: Com todas as licenças

iiecefsarias.]]Em Lisboa por lorge Rodriguez. Anno de 1641. lj/1 cufta de Lou-

renço de Queirós Liurelro do\\Ej'tado de Bragança.'.

Curioso. Belo exemplar. MUITO RARO.

180 - Applausos Académicos da Universidade de Coimbra. A Ei-Fey N, S.

Q o ^'' ^0^0 IH. {No ílm): Conimbríce. Superiorum permísso, Expensio Vni-

uersitatis, Ti/pis Diduci Gome.t de Loureiro. Anno DoniinilQiii. In-4.0 de XI-

123 ff. e mais 4, desdobráveis, enlre as ff. 07 e 68. E.

Além das pags. e tolhas registadas, o vol. contem uma artística portada ou frontispício

(grav. a buril por José de Avelar) encimado pelas armas do reino e adornado de
diversas figuras; no centro o rotrato de D. João IV. O texto consta de poesias em
latim, portuguez, italiano e hespanhol. Estimada e não vulgar.

a»

M

ISl- Apresentação I Fr. Liii- d;).— \"\r\a e moity do Padre Fr. Estevão da

Purificacãd, Helitíioso da Ordem de N. .Senhora do Carmo da Pro-

uincia de Portugal. Diri};ida a D. Lvyza Coulinha (sic) Condeca do Sabu-
^íú. (Escudo d'armas da ordem de N. S. do Carmo. — Por baixo): — Em Lisboa

com licença dn S. Inquisição, Ordinário lè Paço. Por Pedro Craesheeck . .

.

Anno 1(521. lii-4.° de xvi-3bõ pags., afora 3 de índice. E.

Exemplar com as primeiras e ultimas paginas concertadas.

188—Apresentação (Fr. Manuel da).—O Breviário explicado, assim o Ro-

^ mano, como o Seráfico, Com as suas respectivas Rubricas, traduzidas
em Portuguez. .

. Por. . . Lisboa : Na Regia Offic. Ti/p. Anno MDCCLXXVIl
In-8.« peq. de tí09-I pags. E.

183—Aquino (Fr. Thomaz áe).— Elogios dos reverendíssimos padres DP.

jy I Abbades Gemes da Congregarão Benedictina do reyno de Portugal e
Principado do Brazii. Que oíTerece ao R.™» P. p. Geral Fn. João Raptista
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da Gama cx Geral Beneiiclino &;c. &c. sen autor o P Porto: Na offic.

de Francisco Mendes Liinn. m.dcc.lxvij. Iii-4.° de XXXII-465 pags. E. l // ^M O O
184—Aracoeli [P. Francisco rfe).- .Norma viva de religiosas. Tratado his- //^

lorico, e paiiegyrico, em que se descreve a vida, e acQõens da serva

de Deos a madre Leocadia da Conceicam, Religiosa no rocoleto Mos-

teyro da Madre de Deos de Monchique. Lisboa Na Offic de Miguel Ma-

nescal... Anno de I70S. In 4.° de XXIV (inums.)-17l-III pHgs. E.

185-Aranda (Jiwn rf?).— l.VG.VRES 1|
COMVNES DE CON-

||
CEPTOS, Dl- j,

CHOS, Y
II
Sentencias en diuer.sos matérias.

il
GOMPVESTO POR EL ^!^9^ ^ ^

LICEN- II
ciado luaii de Aranda, vezino de !aen.

||
DiniGinO AL DOGTOIí

PEDRO GVTlE-
II
rrez, de la Ordnn, y Gaualieria de Alcântara,...

||
^r^o

(Logar de marca do impressor (a mesma que vem no frontispício da

edição original do frontispício da 1." p;iile do D. Quixote), gravada em
madeira) tfilS.

\\ CON LICENCIA. || EN MADRID, Por lunn de la Cuesta.

II [I
A costa de António Itodrigue: mercader de lihros. In-4.'' de lY IT.

(prels.) inums. e 206 nuras. na frente, não incluindo IV inums. íinnis,

com a TABLA. E.

As IV ff. prels. inserem: frontispício (1) - T/lSS/l.; Fe' de Erratas.; APROVACION., e

LICENCIA. (II)-.DEL LICENCIADO IVAN.
|1
dei Salto Aranda,

11
SONETO.; «SO-

NETO (aliás duas oitavas) DEL MISMO»,- </)£D/C/irO/?M..> (subscrita : Diego

Vazquez). (Ill)-e PROLOGO AL\\Lector> (IV).

É obra, no género, muito interessante e estimada. -Boa edição (2.a, ou 3.a?). E.vemplar

com o frontispício reforçado e carecido das duas derradeiras folhas (Tabla), ten-

do-as porém manuscritas. -Rara.

186—Aranha (TAomas). — POESIAS || COMPOSTAS || NA VNIVERSIOADE DE
IIGOIMBUA NA GGCNSIAÕ DA

||
feliciflima, & miligrofa acclamaçaõ,

& Co-
II
roacão d'el Rei noílo Senhor Dom loaõ o

i|
quarto de Portugal,

que fe não otfere- 1| ceraõ no Certamen Poético, que
||
na dita Vniverfí-

dade ouve
||

ne.Ti andão no
I|

livro dos íens
||
applaufos.

|| EM LISBOA

II II
Com todas as licenças neceffarias. || Na Ojficina de Lourenço

de Anveres.
||
Anno de Itii."?.—ln-i.° de 32 pags. B.

As poesias constam de : Canções, Sonetos, Decimas, e Romances.

O penúltimo Soneto é encimado pela epigrafe : «SONETO 1| à hu Quadro da adoração dos

Sonetos
\\
Reis Ma^yos, que el Rei N. S. mã- \\ dou fazer à lofeph do\\ Avellar.t; e

o ultimo : «SONETO || A morte da Marquefa de \\ ViUareal, que falte- \\ ceo no Cou-

ueiito
II
de Celtas de \\ Coimbra.*

Em remate do texto vem a seguinte declaração: «Taixão eftas Poezias em 30. reis Lis-

boa 28. de Fevereiro 11 de 1645.
1| Coelho Ribeiro».

Publicada anónima. Apreciada. Muito rara.

Aranha (Frei Jouo)—Sermão ..—Veja-se : Relação das exeqrias...

Aratoris Cardinalis HISTORIA APOSTÓLICA.. — Veja-so : BAfíBOSA
(Aires),

187—Araújo (P. .4«ío«!í)). — Definiçoens moraes muy uteys e proveytosas

Para curas. Confessores, & Penitentes. Recopilado pelo Lecenciado /;íL Q Q
Domingo Maneyro das obras do Doctor Ghristovam de Agnirre. Tra-

duzido do Castelhano em Portuguez pelo... Acrefcentado com todos

os cafos refervados aos Bifpados deite Reyno de Portugal... Lisboa:

<ro^^
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'J

i^^

líL

Na Offic. de João Galvão . . Anno m.dc.lxxxi- In-S." peq. de VII-389-1II

pags. E.

188—Araújo {Joaquim de).—Xo casamento lie D. JoSo V. (Reimpressão de uni

I ri V opúsculo de José de Oliveira e Sousa). {Marca da tipografia). Génova:

1 (L Tipografia R. Instituto Sordomuti, 1902. In-8.° de 11-14 pags. B.

As pags. 3 a 5 inserem uma ADVERTÊNCIA do editor, datada e subscrita : «Génova, 1

de Janeiro 1902
|i
Joaquim de Araújo.

Tiragem limitada. Exemplar com oferta autografa do editor ao Conde de Samodães.

189-Araujo de Castro {Ma>,„el rf.).-COMEDIA ||
FAMOSA, INTITVLADA, ||

LA

^ MAIOR HAZAXA DE POHTVGAL.
li
DEDICADA A LA MVI ALTA, !1 ínclita,

Q Ciitholica, y Sorenilsima Sefiora D.
||
Lviza Heyna de Portugal.

[1
COM-

PVESTA POR EL LICENCIADO || Manuel de Araújo de Caftro, natural

de la Villa de Monçon ||
Ribera dei Mii"io, y Itector de la Igleíia de S.

Pedro de ||
Merusa Arçobilpado de nraya. Anno Dni (Escudo d'armas reais

portuguesas) de 164õ.
|| Com todas as licenças necejsarias. \\ Em Lisb. por

António Aluares ImpreUor dei Reij N. \\ A custa de loão Leite Pereira Li-

ureiro, <& em fua cofa fe vende. In-i." de IV (inums,) -381 pags., afora uma
branca final. B.

As IV pags. prels. inums. compreendem; frontispício (I e II) -« DEDICATÓRIA. ||
MVI

ínclita, E sereníssima S. ||D. Lv.za Rainha de Portugal., {datada e subscrita;

iMonçaõ 20. de Mar- \\ço de 1642.
II
... 11 Manoel de Araújo de Caftro ) - e *LICEN-

CAS.y
Na ultima pag., por baixo da marca do impressor, o seguinte registo: «EM LISBOA

|1

Com todas as licenças iieceffarias. \\ Por António Aluarez ImprelTor Del-HRey
noffo senhor. Anno U de 1545..

Apreciada. Bom exemplar. Muito rara.

190— Araújo e Silva {Manuel Cesário d').—O Hospital de S. José, e annexos em
^ 1853. Opúsculo por... Lisboa. Typ. da Imprensa .. Í853. In-8.o de lll-I

pags. E.

i i'

191—Ardizone Spínola {D. -l níoMio).—Cordel triplicado de amor a Christo

O Jesu Sacramentado, Ao Encuberto de Portugal nacido, A seu Reyno
restaurado, lançado em três livros de sernioens, da felis aclamaçam d'el

Rey Dom Joam IV... Lisboa. Na Imp. de António Craesbeech de Mello, Im-

pressor da Casa Real. Anno de 1680. In-4.'' de lx.\x-7.3G-I08. [Num. er-

rada.) pags., contendo as ultimas os Índices. E.

É ornado com os retratos do príncipe D. Pedro, D. João IV (em duplicado) e do auctor
(em acção de ministrar a comunhão aos naturais da índia), e com duas arvores ge-
nealógicas. Tudo grav. em chapas de metal. Esta obra foi proibida pelv. Edital da
Meza Censória de 6 de Março de 1775. Estimada e muito rara.

l9-2-Ardouin-Dumazet.—Le 12.e corps d'armée et les Man(Kuvres de 1886.
Avec douze croquis de la marche des opérations, et une photographie
des officiers étrangers. ,1 Paris... Baudoin é Lie, s. d. In-8.'' de 308-1
pags. E.

Areda (P. Diogo de)—SermSo. . . No Acto da Fí... de Goa... 1644.—
Veja-.se : Aulox de fé {Sermões).

i
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193— Arevalo (/'«msíího).— Hyiiino lia hispânica ad cantus, latilinitatis. me-
Irique leges levocala, et aiicla. Piaemittiliir disseitatio De Hymnis Eocle- / ,.

siasticis corumciue correctione, atque óptima constitiitione. Accedit Ap- /K '^ ^
pendix. I. De festo conversionis (Jollioniin in^tiluendo. II. Breviarii

quignoniani fata. III. Censura Hymnorvni Sanlolii Victoiini. . . Avctore. .

Somce : e Ti/p. Salomoniana ad Divi Ignatii cPl^cc xxxri. In-4.° de XVI-
469- II pags. E.

As pags. prels. V a XIV inserem a Dedicatória ao : lllustríssimo, et Reveieiídissimo

Clero Hispano.

Obra interessante, formosa edição. Frontispício impresso a prelo e vermelho. Belo

exemplar. RARA.

194-Argote de Molina (GoH;:n?o).— Xoble/a dei Andalii/.ia. Al católico Don
Philipe N. S. liey de las Espanas... Gonzalo Aigote de Molina dedico

y ofi-ecio esla historia. En Seitilla por Fernando Diaz. Ano. l.JUS. In-fol. de

\ ft'. (prels.) iniinis. e 348 nunis. na frente E.

Obra enriquecida com numerosos escudos (gravados em madeira) intercalados no texto.

No verso da ultima 11.. rematando o texto, o colofóti íinal e a marca do impressor.

Estimada. Exemplar falto do fronlispicio e das cijico f(. imediatas (prels.). — MUITO
RARA.

Discurso.. — Veja-se : Crohicas,.

.

193— Argus {Cornelio).—Ó progresso moderno e o compadre calnrra ou uma //^ i"^ ^
palestra ao cahir da tarde por... (Segunda edigão correcta e augmen-
lada)... Editor: José Frucluoso da Fonseca, [s. d.). In-8.° de 1-26 pags. E.

Árias Montanus (flenío).— Veja-se : BIBLIA SACRA. Ântuerpi, 1569-72.

196-Arias Perez (Pedro). — PRIMAVERA, || Y FLOR DE
||
LOS MEIORES

ROMAN-
11
ees que han falido, aora nueva-

|| mente en efia Corte, re- , xr

co-||gidos de vários
[|
Poetas.

|| PUR EL LICENCIADO
|| Pedro Árias So)^ Ct ô

Perez.
II
DIRIGIDO AL M.VESTRO

||
Tirfo de Molina.

|| Con todas las li-

cencias necefsarias. || ||
Em Lisboa. Por Matlheus Pinheiro.

\\ Anno
M.DC.XXVI. In 8 o peq. de VIII folhas (jirels ) inums. e 110-14 nums.
na frente. E.

A folha I (prel.) é para o frontispício; na 11 as «LICENÇAS»; na III a Dedicatória :

AL MAESTRO TIRSO \\ de Molina.-; na IV e frente da V o '^Prologo ai Letor.;

no verso da V uma decima «DEL P.\DRE F RAY ||
PLacido de Aguilar, Procurador

II
Mayor dei conuento de nueltra [\ Sefíora de la Merced de Madrid, ai Autor»; e

nas VI a VIII a TABLA DE LOS RO-|| mances, letras, y otras cofasUqiie contiene

este Ro- 1| mancero».

As ultimas 14 folhas do volume compreendem a: SEGUNDA H PARTE DE LA PRI-
||

MAVERA DE RO- H MANCES.>
Esta ediç.ão é uma das mais raras de quantas se fizeram d'este pequeno mas muito inte-

ressante e apreciado Romanceiro. Salva cit.a-a (por vel-a mencionada por Brunet no

Manuel dii libraire), mas n<ão conseguiu vêl-a. Este ilustre biblióíilo e bibliografo,

que possuía exemplares de edições anteriores e posteriores .á que apresentamos, não
menciona, em qualquer delas, a «Segunda parte^, que a nossa contem!— Bom
exemplar. RARÍSSIMA.

197-Arlosto (M. /.orfoDico). — ORLANDO FVRIOSO
||
Dl. .. ||

ornato di varie

fiiéure, con ai-
1| cune stanze.

||
ET ClNnVE CANTI D'VN NVO-

1| uo libro <,-j^ © o
dei Hiedesinio nuouaraente

||
aggiunti, & ricorretli.

j| CON ALGVNE AL-
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/((í>-

âl'

ll^

(/^

jd.

Lf:GORlE,
II
& nul fiae una breiíe espo^it oae.

||
ET TAVOLA Dl TVTTO

|i

1! .inello, cho null"op.-i-a
[|
si conlierio.

||
GOX PIíIVILElíIO. (Este titulo

no alio do froiilispicio, ri-nlro de porUculo gravad) em madeira : Na base

do mesmo): /zV VINEGIA APPRESSO G.\BE1EL\\ GIOLITO DEFElt-
RARl\\ MDL. \a-'^.°Aii :-iOO pius. niims nafieiítee XXVIH inums., finais E.

As ultimas XXVIII pr.gs. compreendera: .ESP03ITI0NE Dl TVrTIHI VOCABOLI...

(Com frontispicio próprio, o qual tem no verso um retr. de Ariosto, gravura em

madeira); ..TAVOLA Dl TVTTE LE |1
COSE NELL'OPERA CON- H TENVTE....; e

um novo registo tipográílco acompanhado da marca do impressor (gravada em ma-

deira).

Esplendida edi';ão, impressa a duas coluna» por pag. e enriquecida com numerosas e

interessantes gravuras em madeira, intercaladas no texto.—Muito rara.

198 Orlando Furioso, An Heroic Põem, Translated & Gompress d inio .i

,<3> connecte;! narrat v(! from t^ie Ilalian of Ludovico Ariosto, Hy John lloole.

r.omplete in ona Volume. I.ondon : Pahlished bi/ Sentchei-ã (( f.ettsi-mon. . .

ISlii. In-r2.° de fcont. yr.ivado e VII-.^jG,") piígs. C.

No fim o colofâí: -Whittingham & Rowland, P.'inters, Gjs.vell Street, London.»

O frontispicio gravado e uma gravura de ante-ro5to est.ão assinadas: Angélica Kauffmart

R. A. dei. -John Romaiey scutpt.»

199 Roland furieiíx ; traiiiolinn nouvelle. aveo une Intruduclion

^ et des notes par C. Hippsau. Paris: Gn-nier Frères, 1S76. ln-8.°, "2 vols.

de IV-XVIl-496 e IV-558 pngs. E.

200—O Aristarco portugjez. Revista anmial de critica litteraria— l." Anno

—1268. Coimbra: Iiiip. da Unioersidade, 1868. In-8.° dn IV-Í>05 pags. E.

Depag. 15 a 26 decorre um artigo de critica ás obras que Cimillo Castello Branco publi-

cou n' aquele ano, artigo esse intitulado: CAMILLO CASTELLO BRANCO, e divi-

dido em VI capítulos. -Único ano que se publicou. RARO.

201—Arlstophanes.— Comoediae undecim, grieee et latine, ex codd. mss.

emenditae : Guni sclioliis antiquis, inter quae scholia in lysistralam ex
''' O God. Vessano nunc primiim in Incem prodeiint. .\cccdunt notae viro-

rum doctornm in omnes comiedias ; i'iter quas nunc primum eduntiif

Isaici Casauboni in Equitos ; illustriss. E/.e.-h. Spa'ihumii in três prio-

res; et r.ichaidi Beiítleji in duas priores, comielias oh-iervaliones,

Omnia coUegit. . . Ladol|ilHis Kuslerus.. (Vinheta figurando um cavalo

ala lo, gravada en •.obre). Excunum Aiii.ttelodufnt : Siiinptihiis TlionuK

Fritsch . . A. MDCCX. In foi. de X1I-XXVI11-580-324-LIII pags. E.

Edição muito apreciada; primorosamente executada e contendo os textos grego e latino.

Muito bem impressa em papel de linho de excelente qualidade. -Rara.

202

—

Aristóteles— Aristotelis de reprehê
!|
fionibus Sophistarum.

|]
Liber unus.

II
NIGOLAO GBOVGHIO

||
Rhotomagenlsi interprete.

1|
(Logar de marca do

' '' Impressor: um dragão enroscado em um tronco darvore espetado no chão

do qual se desenrola um fitilho em que se lê a divisa: SALVS VIT/E)

II
CONIMBRICA-j.

II
Apuã loannem Barreriítm: ^ loannem \\ AluarezW M.

D. XLIX. In-4.° do 101 pags , afora uma de Errata sic emenda, e uma
folha que tem aper.as, no centro da f.ice, um colofàn final. E.

Na 2.a pag. (verso da folha de frontispicio), a declaração: ^ Nicoiaus Grouchius
\

otriíu-

bus in Rcgiiim Lufítaniiv Gymnafsio stu(iiofis\^PirUoj'ophiír anditoribus. S. P.* (no

lim datada: ^Conimbricte, ex régio gymnafio. X. Cal. Augujt.
\\
M: D. XL1X.>).
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o Colofói final, diz textualmente assim: « Excussum fuit iioc o- '! pus iWelchioris Bc-

leaje diligentia, ac
i;
impínTis in gratiã literarum. n Excuiebait loaiies Bcrrerius <^

loa lús Alua-
\\ rus Typographi Repj. \\ Aiiw. M. D. XLIX. \\

Meiíje Septemb.'

Formosa eiiçiú ;. primorosamente impressa com caracteres aldinos, ou itálicos, excepto

nas Erratas, que c com redondos. .

Belo exemplar, enriquecido "de valiosas notas manusaitas (caligrafia do século XVI ou

-WH), firmadas á pena na malhem de algumas das paginas.- RARÍSSIMO.

203-|]^ ^rlc pnrn liii-it rõfrffnr.. tiiirijas... mil n. Ç. rruij (lõíT).

{Do fro iliapicifj il::»ios a exacta reprodução que ^--gur. :

carícpara bien
cõfeífar./iecbopo: vn
ocuotordigiôfooclâ

mo.Ugoiaoenueuo
coircgido Remedado

(Fac-simile de tamaiiho igual oo oriíjinalj

In-S." peq. d ; rrr IT. niims. tia ft-enle, ã excepção das três primeiras, pois

a numeragão si principia a aparecer da iitj em diante. K.

Na frente da primeira folha o titulo ou portada reproduzida acima; no verso da mesma
ti.l, foi. II e frente da III, a: f£ õTnbln Slos flipitulOS II roíItCllíaoS rUCl

prrfflltr triUlnan. ; no verso da mesma fol. iij e na iiij, o: CE VrolílU''

vrinifru fo= 1[
brc In níiairiõ I-' ronTriuii 6cl \nt-

i' rriitc trnitiràn q rs

J^DJ^OCD
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ilItitU- li
InílO ^ríC \>a bini

1| rjllfrrfni".; na fui. U e frente da Uj. um

prologo, encimado pela epigrafe: f£ CollliriUrt fl VlVOlogCI ||
Ôfl lllirtOV ítfrtC

IrniJnfto. IltrÍ!Ú6ii nl iilluftir friuir r ^llu ÃUniln 6f nrniuiu: 6iiiiiirriiiui

nrailjirpíi 6rln in
i| fifliif l•i^l^na íii- (fnnuun"'!: Inií" ífl "H") 'i"» ''ln''-

11 flinuiffimo
II

ij por rflí imnj puantirn Inun- imii í(i-- H miiiSo vrij Iic

ffifpnfln.; do verso da mesma í'Ol. UJ. até final do verso da Uttj., uma

C. ©vírtírinn luuij fnlu ||
imitir pava ntrnrr n rompuitfiíiiT ij iniitriftíit

/L ;ui-
II nrr Irnor .i triiinv bi-líin )SI imiílun: i| 6fln íiiiiiiinl uí- l flninn

JJVrpnrntiUn pnrn Mril fi<llfl')Tlir.; e da foi. ir até finai o texto do tratado

propriamente dito, o qual é encimado peloí seguintes dizeres: ^£ ttíillltffn fl

Irnlnio || o nrtf pnrn liini rofrffnr.

o tratado compreende Irij (Pn^litllll''S, dos quais o ultimo é assim intitulado-

C (""iHutul. Uij. ("}iu' lõilinic u lunltn to- 1| 6o fftc Inirtníto mm fvor-

tarioit mmj proiiírliofo.

No fim do verso da ultima folha, couio que em remate, o seguinte colofóii:

Q ^ae tntp2e(ro enia miip noble % m^õ leal

cíudad oeBurgofracabofe a.rmíj
oías oel mee oc Setiíb:c,afío

oelfmo:oemik.i©.

A impressão, muito primorosa, t executada com caracteres góticos de quatro tamanhos;

e o texto, que é enriquecido de abundantes notas e citações marginais, esmaltado

com lindas letras iniciais de desenhos de fantasia e quasi todas adornadas de figuri"

nhãs ou imagens de santos. São em estilo gótico e abertas em madeira.

O volume compreende quinze cadernos de oito folhas, rubricados, no pé das primeiras

quatro ff. de cada um deles : (l íj (a primeira folha não apresenta a rubrica íl que

lhe competia), « itl, 1» «tij a p, P ij, \f íij, V itíj. Note-se porem que não ha

caderno rubricado com a consoante J.
Livrinho muito apreciável e não citado pelos bibliógrafos. No « Catalogue de la biblio-

thèque de M. Ricardo Herediaj, tomo 3.°, pag. 269, é que, sob o n.o 35S6, vem des-

crito um exemplar de uma edição publicada sem indicação de Jogar, nem de d,ata da

impressão, mas que parece haver sido impressa durante o primeiro quartel do sé-

culo XVI.

Os exemplares são, como se depreende do que deixamos exposto, de EXTREMA
RARIDADE. Salva não possuia nenhum, nem sequer, ao que parece, teve conheci-

mento da obra. Este nosso acha-se perfeitamente conservado, pelo que é de muito

apreço e valor.

204-Arnaud-CEUVFtES |! DE
j|
CAHNAUD.

1| CONTENANT |1
ZÉNOTHEMIS,

(-'QÍL^ BAZILE, LOREZZO. H |1 TOME PREMIER.
|| ||

AVEG KIGUKES.
^ ' M PARIS

II
Chez LAPORTE, Ubraire, rue Christine

||
^ |1 M. DCC.

CXr. In-8.°. 12 vols. E.

Estimadas. iWagnifica edição; enriquecida com lindas eri-têtes e cuis-de-lampe,'e com
abundantes gravuras impressas em separado, tudo primorosamente gravado a buril

em chapas d'aço (C. Eiseii del.-N. De Lauiwy sculp., umas; outras: C. P. Maril-

Ucr inv. 1774 -L. 1. Mesquelier se; etc).

Belo exemplar; com encadernação inteira de carneira, contemporânea da edição.- RARA

/2ti5-Arraiz (Fr. ^OTador)- DIÁLOGOS |1 DE || DO.\I FREY
||
AMADOR AR-

fpC- RAIZ
II
Bifpo de Portalegre :

||
REVISTOS, E AGRESCENTADOS

!|
peto mel'-

/ -/ mo Autor nefia segunda iinprefsão
||

(Vinheta em forma de escudo,

tendo no centro o brasão d'annas de D. Jorge d'AtaideVj
1|
£".« COIMBRA.
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/(o O

II
Na Officina de DIOGO GOMKZ LO VREYRO Impreííor \\ da Vniueil idade.

II
Com licença do Siincfo Ojfcio & Ordinário, 11 & Priuilegio Real

;i

II
Amw do Senhor de M.DCiUI. Iii-fol. peq. de -XXIl folhas (prels.) inums.

e 346 nums. na frenie, com duas colns. de impressão por pag. E.

As XXII folhas prels. inserem: titulo {impresso a preto e a vermelho) {l)-tLICENÇAS'.

(frente da II) - Dedicatória : -.AO BISPO DOM GEORQE DE ATAÍDE
:;
Cômen-

datario perpetuo do IMofteyro d'AIcobaça.. . || O Bifpo de Portalegre. |1
Dom Frey

.amador Arrais. iS.» (Datada uo tim : .. Do CoUe^io de Nofja\\ Senhora do Carmo

de Coimbra, a 20 de Mayo de 1600.') (verso da ti. II e frente da III). -« PROLOGO
||

AO LEYTOR.» (verso da III e frente da IV),- .INDEX GERAL
li
DOS DIÁLOGOS.

(X) (verso da H. IV).- ./A^D£A-11 DOS C.\PITULOS
i;
QVE SE CONTEM EM

1|
c/te

Diálogos.' (S 3. IX).- = r.4B0.4D/i:iDAS PRINCl- H P.A.1S COVSAS DESTES
'j
DIÁ-

LOGOS». (XI até parte da XVU).-. INDEX LOCORVM H S.ÍCR/E' SCRIPTVR.^f-W

gu-v i;i lioc libro obitor exiilicaiitiir.-' (da restante parte da ti. XVII até á XXlI).

Clássico, muito apreciado. Segunda ediç.ão, a mais completa e por isso a mais estima-

da. -MUITO RARA.

206 -ARREST ', DES INQUISITEIIRS, II OItDlN AIRE, ET DEPUTES II UE LA
||

S.TE . <?/^ ^
INQCISITIUX,

II
CONTRE LE PERE |i

GARRIEI. MALAGRID, 1|
JESUITE, Lú c^ //>> C3 O

dans TAcltí
|1
public de Foi, céléliré á 1!

Liíbonne le 20 Seplt-mlire 17G1.
||

TiMdiiit lur rimprimé Portugas. H (Vinlieta lip. de ornnmento)
||

.4 LIS-

BONNE
II
Chez AxTolKE RoDUiavEs G.iliiardo,

ij
me S int Benoít

\\ ||

t7in. In-S." peq. de 123-25 pags. E.

Muito interessante e estimada. RARA.

^07— Artigos das Sisas novamente emendados por mandado DelRei Nosso Se-

iilior, Nova Edirão, a que se ajunlão as l.eis posteriores sobre esla niatc-

ria. Lighoa: Na Offic. de .Joaquim Rodrigues WAndrade. Aiino IslU... Ili--i.°

de -270 (alias 269) pags., afora uma em branco, liiial. E.

208-Ascenção (íV. Gaspar rf')---SERMAM
||
QVE PKEUOV U

||
PADRE FREV

(i.^SPAK DAS-
1
cenrão da Ordem dos Pregadores na

|[
Sé da Raliia de to-

dos os Santos
II
na cidade do Saluador. ]l Na primeira Missa que se disso,

tiuando
II
se durão as primeiras gi'a(;.as publicas,

i!
entrada a- Cidade pela

vitoria ai-
||
car.çada dos Olandeses a 5 ||

de Mayo de 1(325.
||
(Logar de

duas vinhetas paralelamente dispostas; a prim'-ira representa a tragedia

do Calvário; a segunda reproduz o escudo d'ariTias reais portuguesas) ;'

Com (ts licenças necessários Por Geraldo da Vinha- {s. d. — 16:ifj?). ln-l.° de

8 folhas inums. b.

Na frente da primeira folha o titulo transcrito acima, e no verso as « Licenças^ para a

impressão ; nas ff. 2 a 7 e frente da 8 o te.^cto do Sermão. O verso da mesma H. S está

em branco.

As margens do frontispício achara-se embelezadas com tarja impressa com peqs. vinhe-

tas tipográficas, simetricamente dispostas.

Devido ao acto que comemora, esta prédica é verdadeiramente notável e de muito apreço.

-Belo exemplar (por aparar). RARÍSSIMA.

20'J—Ascensão e Oliveira (António d')— Elogio fimebre, ípie, nas annuaes exé-

quias de... D. Pedro IV, Duque de Braginr.i, celebradas na Real Capela /ft í?

do Nossa Senhora da Lapa, da cidade do Porto, no dia "li de setembro de

1856. Recitou. . . Porto, Na Tijp. de Sebastião José Pereira. IS.jd. In-S." de

21 pags. E.

Encadernados juntamente, ha outros opúsculos, sendo alguns também relativos a D. ['e-

dro IV.

dM
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210—artigos ím;-. rijfna... (f-m Jislion p lirrmfi. St hrmjuiíi nlfimi... (i:)l'i).

(Do frontUpicio tlamcK n reprodurdo f:ic-siniilc- qiip segue):

S)l'(íc9rcgnoscmpnmio* peranroíioaocí pzpiiílfijío

x>z\\jcf noflb fenboí. <í tdi;caoo8 a DU5cnto6 rcaes. -í-'-

(O oriíjinal mede l'.l-> X lfJ2)

In-fol. peq. de fronlispicio, I.XIII Jol. numeradas na frenle (á exceifio da

primeira, que está inunieiada, pois a numeração só ooiiiei;a a divisar-se

da 11 em diante) e três inums., finais. E.
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O (exlo dos ^rtilUH' SdS SlJSilS começa logo no alio da frente da pi-imeira folha (a

imediata ao fiontispicio), dentro de curiosa cercadura formada por diversas vinhetas

tiposrilicas de ornamento, na seguinte conformidade:

C^Cucpajué ocms.roloofl po: líipo:liuc«.

CC<in que tooa coufa^^oíçcmpjaoaj prtn/

pípa-.trocapaou cfcambaDa.afoíapanuoj

jioaiouío:? pjataipflguéoelyiaooue foi

003 po2 líura. f.bo cõp;aPc>?^bti iiiT bo vé/

•ofciojoutro.^iloinroeBOOiíefolooapot

TuífãTDequantaspejcsaooitae coiífaefo

-^Ik ,y ífontcno, fmiooala6coufa6:Qaluocni

^^^B^ ofaloequcbamocpagarpcimpoífçáçin

oliura&po: alqueni mata nem.

iQual ar ttjguo maeamooiq fc fõpia fegfíoo fc é

cllccoiubcfõcík DcclarafáÁnapartc dcbpo"
folocspoíliuraffpagiié como fcmpjcle pago»
f.que Pf tooa couf* q foi ccnipiaoa ou rcmoi//

oa em rótbia tc rintcreaes briros pague oc fylalooiís rcaes

bramrOô.fo rítnoipoibuií rfai. bramro -z ocop?apo:|oun"o

rcalbrãco-ztambépopjccormq fo;c autliapasascciííaeq

ío.'an rrocaoascírtmbaoae pague poll3c!taguuA.<aff PO

maiecomo DO mcacreqtii: nem oe fj^ía DC pc> reara bmV. e£na

partcoo falem qfccomibc|gp8i5ucancoliiira9po?'9lqucr.

•Hçcrcaocflomipamoa qticfcpagiicmDe5liuraspo:alqi)CT:

remo íeorue pagar t6oza ao tempo picfcntc paga a refpdro

oamoeDaqco7r)aqu9PO0Pitoarragofo}' frito ffgúPoaor
flararamqucfcocpoysfo íobreello.pcrquemomia pagar

Df (yía ao oitag prj Iiuras poí alqucr qt;c íon» oa moroa aa
ccireotc trco pjctosmmoe 005 ToIpod ®o quar9 niíoainoa

cJil^cpaguemímaignomiDntroíycfbamosarfrraDowo

(.Vo orijixal, que v.cde 240x140»'^^, a prmeira Unha do texto é iniprtssa

a vermelho).

e terminam na frente da uliima por duas declarações que dizem textualmente

assim

:
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®§ íiuflís nrtijgos forniu tõçrrtníor. vu-r imi nnsynv Iri-
1|
giin rsa-iun ios

lomtus cõ bioiío pnr; lõtnímr ^fl iri) iiii
i

sou sriilun- rõ os propiin;; q

rstniii lu-stn fnu-iiín ^^ urilui n
||
urrlm. (í- par q toiío sr nssii urnstri»

)j fllrs o notifttnnuis p |1
fstn prrsrutf n5snun6rt p nos; ojc noite Sins

írn iiirs aoiitiiliro ftf qiii ;l
iiljrnlos ^ oiijc nuos.

H(Om ntoiíio ímlmcijín »í rõ6iiljo ífl rnj nosso scnljor a |i
sru lomtoSor

iiioor fnço snbcr n quntos rstf iiuni nlunrn^uirrm (\v aiogo fi-rnnífj li-

iirciro mornSor r rstn rianíc
ll
me foij npsrulnao Ijuli nlunrn »o &ito

snar cm ij me mn \\ 6n q mõíc ftnr o trrslníio íos nrtigos iins sisns

no íitto aiogo frrnnírj por quto nuin por bíiii q file fru-ssr mil liiiros

bos ai II íoí nrtijgoí. f-mrõprimeto ao qunl mõanao eu mõaei) trellnanr

os
II
aitos nrtijgos ao liitro q nnan permite mi) nrsln fnienan. /í forn

per
II
ineu mnuanao tõçcrtnaos p aiogiiopnneí rontnaor rô gnspnr tri-

guo
II
íscriuií aos nítos segiiiiao me p seu nssijnnao foi( çertitirnao.

JJofe o
II
notetiro nssij peste meu nísquiiao feqto em lirbon n nnue Oins

aoutu piro. Çioguo pnne; Ijo fr; ae mil x qniuljeutos x mije nuos.

No verso da mesma folha LXIII, parte superior da pagina, o registo tipográfico de lo-

gar, nome do impressor e data da impressão que reproduzimos foto-zincográfica-

mente :

Cfo:omempmiooe 00duos artqgoe oae fy^^e.£m lixbóa g ber
niã.©ckempo6alcmãacullaiocrpcfaDooítoDio0uofernáoe5fô

'ibícuilcgíoDcI rcf nolToícnboz. ccmil i quiiibcnt087OO3f ánoea
qQjtro oiaa oe feucreiro.

(o oriíjinal mede l'/X /.VJ""")

As Ires folhas com qiic remata o volume inserem a : « ÍT^IKDASA §(00 A^-

A impressão é toda feita com belos caracteres góticos, embelezada com numerosas le-

tras iniciais de desenhos caprichosos e de fantasia (também em estilo gótico).

A gravura e os dizeres insertos no rosto do livro, por qualquer defeito ou dcterior.ação

que porventura houvesse na parte em branco da folha primitiva do exemplar, foram

recortados e colados em nova folha em branco, de fabrico seiscentista.

Primeira e RARÍSSIMA edição d'(06 nrtigOS ans SlJSnS, não citada por Barbosa

nem vista por Inocêncio. Este ultimo bibliografo descreve apenas a segunda edição,

impressa, tambcm com caracteres góticos, em JisllOO, por (fíeriUniU (fjníbnrbO,

1542, ^ ^5 subsquentes. Quanto á primitiva, diz somente :-= Parece que a pri-

meira fora feita em 1512, e o sr. Bertrand (I) se recorda de haver visto ha muitos

annos um exemplar com Cita data.»

Ribeiro dos Santos, nas suas Memorias da Typ. Port., pag. 117, rejista a edição origi-

nal, mas d.á-a, erradamente, como impressa em 151S !

De tudo que deixamos exposto resalta, pois, de uma forma evidente e positiva, a cxlra-

ordinaria raridade da edição e o quanio c precioso o exemplar que temos o prazer de
apresentar á natural avidez dos srs. colccionadores de raridades bibliográficas, ou,
ainda, desta espécie de livros.

(1) O antigo livreiro lisbonense, e então proprietário da conhecid? livraria do
Chiado (rua Garrett) que ainda hoje conserva o seu nome, e que Inocêncio cita a pro-
pósito de lhe haver mostrado o exemplar da segunda edição da obra, pelo qual tirara a
descrição que da mesma edição dá no seu Dic. bibl., tomo VIII, l.o do Suplemento.
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211 — Assis (S. Francisco rfe).— Saiicli Francisci, Assisiatis minorvm patiiarchae;

nec nori S. Anionii Padvani ei\sdem ordinis, Opi ra oinnia, postillis illvs-

trat;), expositione Mystica in saciam Scripluraiii nu>.qiiam impressa, & ia

eamdem Concórdia Morali, locupletata. Opera & labore H. P. luannis de la

Haye... Adiecla vlrivsqve sancti vita elogia. Gvrii imlicibvs amplissimis,

prime rervm memorabiliiim : altero sacrse Scriplurse. (Logar de vinheta

com escudo ri'arinas riais fiancesas, tendo no alio, em um fitilho, a di-

visa :SPES ME A DEVS— gravura primorosamente aberta a buril). Pari-

siis, Apnd Carolvm Rovillard . M. DC. XLl .. la-fol. de LXXXII-IIXVI-

-XXXIY-II e de 97 a 7'J2-XCIV pags., além de outras (inums.) intercala-

das. E.

As obras de S. António de Pádua têem froiUispicio próprio e decorrem de pag. XXXIV-
-11-97 a 792.

Excelente edição; com o titulo geral impresso, a lintias alternadas, a preto e verme-

lho. Belo exemplar, com a primitiva capa de pergaminho.

212—Assumpção (Fe. Tost' íf(()— llymnologii sacra em sfis partes iguíilmentc

dividida:... Seu author . . /-ísJon Occidental M. DCC. XXXVlII {n 1749).

In-4 o, 3 vols. de XI,Vl-49ol; XXXll-:^86-I e VlIl-498 pags. E.

Estimada. Bom exemplar e bem encadernado.

213 Martyrologinm Aiigiistiniannm in Ires partes aequaliter Distribfitimri

in quo siimma laliludine, & ;uniilitiidin'í innumeraláles, & quasi super

arenam multiplicati Sancli, Beali, et Vi ratáles. Qiii in Augusliniana lieli-

gione cluruerunt, per singules totios Anni dies referunlur; Addilis, ad

illorum elegia melius iiitc'ligi nda, vaslissimis Cõmenlariis. Pars Prima

(etSecunda) ..Opera, studie, et labore inexplic.itáli Mag. P... UUixxipone,

El Tijp. P:ijheirieti,ii .. Ân>io l/i3. o 1.", e Ihl , E.c Tijp. Dominici Ilodrí-

gues.Anno MDCCXLIX,0 '2.'> \nro\.'i vols. de XL-3tí51Il e XXXlI-tíHG

pags. E.

21i—Assumpção Brandão {Fr. Matheiís A/) — Vieira justificado, ou Carta apo-

logética a favor do insigne orador Padre António Vieira, contra hutn urilico

moderno, por. .. (Escudo d'arm .s r^ais portugue-as). lAsbon: Na Imiir.

Regia- Anno ISIS... In-S." peq. de 61 pags. B.

Estimado. Raro.

215— O amigo dos Portugueses Lisboa: Na Imp. Regia. 1830. In-l.°, 4

nunis. em um vol. B.

Tem junto: Defeza do Amijo dos Portiiguezes.

216 Reflexão sobro a conspiraçiío descoberta, e castigada em Lisboa

no anno de 1817. Por Hum verdadeiro amigo da pátria. ÍAshoa'- Na hnp.

Regia. Anno 1817. Ií:-8 » peq. de V[-lo2 pags.

Segunda edição. Tem junto: O Homem; ou Oi limites da razão: Te,ifa/ií'a JHosoJica de

José Agostinho de Macedo. Lisboa: Na Imp. Regia. Anio de 1815. In-S. o peq. de

182 pags.

217 Resposta á Analyse criíi^a dos redactores do investigador. Num.

LXXXV (e LXXXVl e LXXXVIl^ contia as lietiexões sobre a conspiragrio

de I8i7. Lisboa: Na Imp. Regia. .Anno 1818. In-8.°, 3 partes de 98, 86 e 161

pags. em um vol. E.

^ O o

õ o

J
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*;

i
íí>f-

//,

/(

218—At (ff. P) — Lo vrai et lo faux en matiòre d'aalorité et de liberte d'après

'C la doclrine du syllabus; Par. .. Toiírs.- Cattier, Éditeiir, 1874. In-S." 2 vols.

de XVl-oO-2 e IV 530 pags. E.

219-Ataíde [D. Jorge de). —^ BEGYI.AE CANCELLARIAE.
|1
SANCTISSIMI

DOMlNI NOSTlil PII Dl- \\
uina proiiidentia Paj ae Quinli, eiusq; Motus pro-

pij, BuUae, & alia decre
||
ta: necnõ folieis recodatioiíis (sic) Pauli Quarti,

poltpromidgalioncm
i|
Sacrofjncti Triientini Concilij edita.

||
(Logar de

gravura em forma de medalliTo, tendo no centro, em forma de escudo,

uma cruz encimada por mitra de bispo, e em volla os dizeres: lABSIT,

MIHI, GI.ORlAlil. NlSl. IN. CIWCE. UOMINI.)
ll
Per Reiíerendifá. Patrem,

&Illultrils. Dominnm t). Georgium D'attaide
||
Epilcopnni Vifeniem appro-

bata.
II fV Excufíii per Emanudem loannis Typog)'npht'i Epuerendiís. Do-

mini
II

E/Àícopi Vifeí «« eadem Vrbe. Anno Incarnaiionis Dominical lõlO.

In-^i.° lie IV ff. (preis ) in:inis e cixxvj niims. na frente. E.

Nas IV folhas prols. o seguinte texto: titulo (frente da I) -Prologo ou palavras pream-

bulares : « $-^^ Emanuel loannes Typographus '}, Cândido Lectori> (verso da mesma ti.

l)-e » II INDEX CAPITVM IN HOC LI- || bro contentorum, per breuis ille quidem,

fed qui facile lectorem deducat |1 ad fingularum materiorum inuentione, in quo qui-

dem propofi-
II
tus numerus...» (fl. I a IV).

A tReguls Cancell.ariíe. vai de H. j a xx (frente), decorrendo da mesma II. XX (verso) cm
diante: .Motus Proprij .-{. ^ RESERVATIO MENSIVM ||

Apol'toIicorum. ||
] ET

ALTERNATIVA PRO
jl
Epifcopis rePidentibus. »).

Na frente da 11. liiij vem uma gravura em madeira, figurando S. Francisco na ocasião

de ser atingido pelas cinco chagas de Christo.

Excelente edição visiense e primorosamente impressa; adornada com algumas letras ini-

ciais, gravadas em madeira sobre desenhos de fantasia.

Estimada. Belo exemplar. Multo rara.

220— Aucourf e Padilha [Pedro Norberto rfe).—Carla, em que so mostra falsa a

Prufecia Do Terremolo d.i Novembro de 175.i. (Vinlieta tip. de orna-

mento). Lisboa, Na Offi. Palr. de Francisco Luiz Ameno. M. DUC. LVl. Com
as Vcoiças necessárias. In-4.° de 16 pngs. B.

A carta vem no fiui subscrita com o pseudónimo: Epiciireo /U£í.va'irfn,it7.- Interessante

e rara.

221 Memorias da Serenissima Senliora D. Isabel Lniza Josefa, que foy

jurada Princeza destes Reynos de Portugal. Oílerecidas á Mageslade de

el-RevD. João V nosso Senhor. Lisboa' Nu Offic. de Francisco da Sylva,

Anno de MDCCLVIII (1758). In 8.o de XXXIl-S^? pags. E.

Estampa alegórica com o retr. da princeza e vinhetas grav. por Debrié. Belo er.einp.

222 Memorias históricas, geográficas e politicas observadas dj Paris

" a Lisboa. Lisboa: Na Offic. de Ignacio Rodrigues. 1746. ln-8.» de XL-323-4

pags. E.

Front. impresso a preto é encarnado. Adornada com varias vinhetas alegóricas, e com
uma gravura contendo o retrato de D. António, assinada : OlWarius Cor. dei. et
Sciilp. /Z-/-/.. -Apreciada e pouco vulgar.

223-Audibert (Jo3c/)A).— L'Ar t de faire les vins d'imilation : Madère, Málaga,

j /( ç,

'' ^^^- Vermouth, Bilter, Sirops, inftisions, liqueurs, avec les vins de raisins
" secs et autres, par... Marseille : Doucat, 1882. In-S." de IV-303 pags. E.

O
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224-Augustinus (S. .líírfii!,»)-LAS CONFES-
|1 SIONES DE S. AVGVSTIN,

|: _,
Iraduzidas de Latin en Roman-||ce Caftellano: por el padre í: Maeítro -^ - "^

fiay Sehaítian
||
Toscano, de la or- 1| den dcS. Augufun.

||
.Logar de marca

de impressor— aberta em madeira)
||
EN ANVERS \\ En cnfa de Martin

Nticio
!i
M. D. LV. Con Preiíitegio Imperial. Iii-1'i.* peq. de 227 ff. nums-

na frente, e uma inum., final, com um «Al Leclor». E.

Na frente da foltia I o titulo, e no verso o Privilegio Real, ' subscripto í Facuwes'

;

nas folhas II, III, IV e frente da V a Dedicatória (Prologo) : ^ Ala muy iluftre Se.

|! nora doiia Leonor Mafcareiias, !; aya dei muy poderofo Príncipe \\ de Efpatia don
Philipe, y dcl Sere- ;' niffimo Infante don Carlos fu

,
hijo, fray Sebaftian Tof- 1[ cano

derfea todo bien,
|1 y Salud. (datada no fim: « Defta Tu ca 1| fa de Tanto Auguftin de

II
Salamanca a quin- ze de Henero \\ de 1551 ') ; no verso da mesma fl. V um : «Soneto

de Benedic-
[\ to Árias Montaio ai diui-

.i
,io Aagufiino-»; e nas restantes ff. o texto da

obra propriamente dito.

Obra e tradução muito estimadas. Edição primitiva. Exemplar com três picos de traça,

mas em nada prejudicando a leitura.- Muito rara.

225 Les confessions de., évéque d'Hlppone. Texte lalin et français. y(/ S~^
Tradiiction de M. Léonce da Saporta Nouvelle édilion, revue et corrigée.

Paris, Ro>jer, 1844. Iii-8.° de IV-449-n pags. E.

Nas pags. 1 a S uma iNotice surS. Augustin Aurile, Évéque d'Hiponne..

226 D. AV-
II
RELII AV-

1|
gnslini Hippoiíê

||
sisepis;opi cõ- 1| fesslonum ,

li-
II
bri (rede-

|!
cim. l| PARlSllS,

\\ Apud luannê Ruelliu, via \' ad Diuu la- \~^ ^^
cohu, sub signe !| Caudce \\ 1540 In -li" de 208 ff. nums. na frente. E.

Na ultima pag., rematando o texto, o seguinte registo tipográlico : ^ Typis e.wusum

Parisiis, apud Ioa'i- || nem RueW.um sub signo ,1 Caiidae Vulpi.nr.
|i 1540.

O titulo encontra-se dentro de artística portada ou alçado, formado por quatro vinhetas -,

tipográficas, gravadas em madeira. -RARA. ExempUir carecido das ff. 129 a 136. /'

227 Medltationes Soliloquia et .Manuale. .. Venetiis, MDCrvlI. Inii."

de 367-XVI pags. E.

O frontispício é gravado a buril.

228-AVGVSTISSIMO
1|
HISPANIARVM

|| PniNCIt>I | RECENSNATO || B lllia-

lari Carolo tiominice
||
Plielippi hoc nomine III. Liilitaniae Regls

|!
Filio expe-

ctatilsiiiio
li
Nalalitinm Libelliim dedicat Ac.idemii Conimbricenfis.

!| IVSSV
FRANCISCI DE BRITTO E MENE- !|

ZES íi Confilijs Catholicae Majeslatis.

^ eiufdem
;i
Academiae Recloris

||
(Escudo d'armas poi tuguesas, enci-

mado por viseira e dr.igão)
|1 CONIMBRICE'}, SVPERIORVM PERMISSV.

!

II
Typi.i, (C- Expenfis Didaci Gomez de Louveyro Acade \\ mia Typo-

graphi. Anno DTd 1630. In-4.'' de II If. prels iniims , 84 nums na frente o

mais VI innms., finais. E.

As II folhas prels. inums. compreendem: frontispício (1) e -.Licenças» e Vistos.

As VI ff. inums. finais inserem: «OENETHLIACVM
:: PHILIPPO DlXIT|iR. P. Lucas

Vellofo e Societate ' lESV, facrarum literarum |; Proferior. || In Collegio Conimbri-

cenfe.»

O texto da obra propriamente dito consta de ura SERM.\0 Que pregou o Padre Mef-
tre Frey Ior"ge Pinheiro...» (ff. nums. I e XI), e diversas poesias em louvor do
Príncipe, em latim, italiano, hespanhol, francês e português; a maioria delas são

porém as escritas em nosso idioma.

Estimada e mnito rara. AUgnilico exemplar.

M
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a (9

229- AUTO DE BONS CONSELHOS, 1
traduzido por hum Anonymo. S.

CP ind. de L, n. de d. da impressão, {século XVII ou XVlll). In-i." de 8 pags. B.

O opúsculo não apresenta frontispício propriamente dito; e o titulo acima transcrito, que

é encimado por duas vinhetas figurando dois interlocutores falando, vem na primei-

ra pag. por sobre o começo do texto. No fim uma vinlieta ou llorão de remate.

Estimado. Multo raro.

230-AUTOS DE FÉ (Sermões de).

Coimbra.— Sermões pregados em Autos de Fé realizados em Coimbra

desde o anno de 1612 até o de 1727. Lote de 19 opúsculos.

De todos os mencionados no Diccionario Bibliographico, artigo Autos de Fé, faltam ape-

nas os de 1618 (o pregado por Manoel de Lemos), 1620, 1706 e 171S.

Évora.— Sermões prég^idos era Autos de Fé realizados em Évora desde

o anno de 1615 alé o de 1710. Lote de H opúsculos.

De todos 03 mencionados no Diccioimrío Bibliographko, artigo Autos de Fé, faltam

apenas os de 1615, 1629 e 1649.

Goa.—Sermões pregados em Aiilos de Fé reaiizalos em Goa desde o

anno de 1612 até o de 1672. Lote de 4 opúsculos.

De todos os mencionados no Dkclo.iirío Biblio^rapliico, artigo Autos de Fé, faltam

somente os dos anos de 1612 e 1621.

Lisboa.—Sermões prcgudos em Autos de Fé realizados em Lisboa desde

o nnno de 1621 alé o de 1749. Lote de 20 opúsculos.

De todos os mencionados no Diccioiiario BibliograpJttco, artigo Autcs de Fé, faltam os

dos anos de 1706, 1714, 1718, 1720, 1746 e 1743.

Thomar.— Sermão pregado no Auto de Fé realizado em Thomar no anno

de 16.21,

Este Sermão, que falta na colecção, dá-o Inocendio como pregado em Lisboa!

Colecção interessantíssima e muito apreciável, não só devido á curiosidade que o as-

sunto versado nas prédicas oferece, mas ainda por estar quasi completa de todos os

Sermões que, no género, foram publicados.

Encadernados juntamente com os Sermões pregados em Goa acliam-se estes outi'os dois

em castelhano :

SERMON PHEDI-
|i
GADO A LA PVBLICACION DEL EDI- 1|

cto de

nuestra Saneia Fe, que en la Sanla Iglesia Gole-
||
gial, y Matriz do li Ciu-

dade de Vbe ta se hizo, dando
1|
principio á la visita que el senor Litêciado

don Miguel Ximentz 1'alomino Inqnisi-
Ij
dor du Cordoua hizo en ella.

||

DOMINGO VEYNTE V VNO UE (3G-
|1 tubre de mil y seyscienlos y doze

anos.
11
POR EL DOCTOR DE TORRES, Y SAL- 1| lo Canonigo Magislral de

la dioha Iglesia, y natural de Seuilla. H Dirigido à Don Sancho Dauila y To-

ledo, Obispo de laen,
||
dei Cõsejo de su Magestad. (Logar de seu escudo

d'armas—aberto em madeira). 6'. ind. de I. nem de data de impressão {Ubeda,

1612?). ln-4.0 de 31 IT. inums.

—^— MARIA lESVS lOSEPH
||
(vinheta)

|1 SERMON PREDICADO
li
(POR

ORDEN DELCONSElOllSVPREMO DE LA SANTA Y GENERAL |1
Inqui.si-

cion) en el Auto de Fé, que celebro el Santo Tiiim [ nal de Toledo, en la

Corte de la Mageslad Católica, el Rey li Don Felipe III, nuestro Senor: pa-
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ra castigar Ia inso- ;; lencia heretical de Benito Fener C;ila!aii.
||
wzlno

de Campo Redondo: a 21 de Rnero, de 1624.
li
DeJicaio ai Sanii-simo Sa-

cramento dei Altar.
|
Por el Uenerendo Padre Maestro Fray ("hristoual de

II
Torres... Con lice»c'a: En Madrid. Por Lwjs Sanchez... In- 4.° de II tT.

innms. e 29 nums. na frente.

ESPÉCIE BIBLIOGRÁFICA MUITO PRESADA DOS BIBLIÓflLOS E QUE RARA-
MENTE APARECE NO MERCADO.

231-AVTOS DO LEVANTAMENTO, E IVBAMEXTU, QVE POll OS tjUANDES,

TITVLOS SECVLAIíES, E F.oclesiasticos, & Pessoas que se acharão pre- . / /.

sentes, se fez a el Rey Dom lOAiM o IV^. nosso Senhor, na Coroa, & Se- <]/ ^ ^ '~'

nhorio destes Reynos, & do qne tile fez ás mesmas pessoas na Cidade de

Lisboa, em os quinze dias do mes de Dezembro do Anno de 1640. E DA
RATIFIC,AM DO IVRAMENTO, QVE OS IRES Estados destes F.eynos fize-

ram a el Rey N. S. D. lOAM o IV deste nome & do luramenlo. Preito, &
Menagem, que os mesmos Ires Estados lizerão ao Serenissmio Príncipe D.

TIIEODOSIO N. S. em a Cidade de Lisboa em os 28 dias do mes de Janeiro

do anno de 1641 . E' DAS CORTES, QVE FEZ AOS TRÊS ESTADOS DO Reyno

el Rey D. lOAM o IV. deste nome ?í. S. na mesma Cidade Lisboa em os 29.

do dito mes de Janeiro do mesmo anno de 16il. Anno de (Escudo com
as antigas armas reais portnguguezas] 1641... Impressos em Lisboa.

Por António Aluarez, Impressor dei Rey N. S. In-fol. de XI IV. s. n. para o

Avto do Levantamento e Juramento. . .; XI para o Avto da Retificaram , . ., e

IV para o Avto das Cortes. , . B.

Este exemplar leni, além do descrito, uma folha desdobrável com a planta da sala das

sessões (a qual falta na maioria dos que aparecem), e as seguintes curiosas gravuras

que não pertencem á edição : uma gravura com varias figuras alegóricas, .nos lados

lateraes; com o retr. de D. João IV, no centro e com escudo d'armas reais portu-

guesas, na base (gravura a buril em chapa de cobre, século XVII) ; uma gravura

tendo na parte superior um dragão (Portugal) em luta com um leão (Hespanha), es-

tando este já subjugado por aquele, e na inferior quatro insígnias portuguesas (e

escudo d'armas reais, a insígnia de D. João II (Qvia Pelicani), a cruz da Ordem de

Cristo (In hoc signo vincis) e Insígnia de D. Manuel I (esfera armilar) (gravura a

buril em chapa de metal, século XVII) ; uma gravura reproduzindo uma sessão das

Cortes dos Três Estados, na qual se vêem todas as pessoas que a ela assistiram,

entre as quais, no primeiro plano, D. João IV no momento de sua coroação (gravura

a buril e contemporânea do acto que reproduz) ; uma gravura com o retr. de D. Fe-

lipe I (assinada: Rousseau-do século XV^IIl), e, finalmente, uma outra com o retr.

de D. Manoel I (assinada: /?o«ssen«- século .XVIII).

Exemplar precioso e, de certo, único em tais condições ; e porisso muito valioso e de

alto apreço.

2.32

—

Auxlron (Z)').—Príncipes de tout guvernement, oii examen des causes de ^ 5^<^
la splendeur ou de la foiblesse de tout État considere en hii-même, & in-

dépendamment des inueurs. .4 Paris, Herissant Ftls. M DCC.LXVL In-12.'',

2 vols. de LXXX-213 e IV-314 pags. E.

233-Aveiro (Fr. Pantaleão rfe).- (^ ITINERÁRIO f%í !:
DA TERRA SANCTA,

E SUAS PAR |I TIGVLARIDADES, COMPOSTO
1|
POR FREY PANTALIAÕ

|! JjLrí^O
DAVEIRO.

I!
(Escudo d'arnjas de D. Miguel de Lencastre, Arcebispo de

Lisboa—impresso a preto e vermelho)
1|
Dirigido ao lUustrissimo, Zx Reue-

rendissimo senhor Dom
||
Miguel de Castro digníssimo .arcebispo de \\ Lis-

/^><<
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boa Molropolitano.
||
Com licença & priuilegio Real por des Annos.

||
Em

Lisboa em casa de Simão Lope:. i| Taxado em pafel a trezentos reis.
||

MDLXXXSIH. {1693). In-i.» peq de IV fí. (prels.) iniims. e 26i nums. na

frente. E.

Na frente da folha I (prel.) o titulo (impresso a preto e vermelho), e no verso as Li-

cenças e Aprovações, -unia das quais de Fr. Bartolomeu dos Mártires; na frente da

H o Alvará ou Privilegio real (spero de seixas o fez em,, Lixboa a xxij. de Mayo, de

mil D. L. xxxxiij») ; no verso da mesma H. 11 e frente da III a Dedicatória; 'Ao

ÍUustrissimo e Reuercndissimo senhor Dom Mi-\\guel de Castro... >; e no verso da

mesma ti. lU e toda a IV uma espécie de Preambulo ou Prologo: «AOS DEVOTOS
E DEIESOSOS DE

II
VISITAR TERRA SANTA, E OS

1
lugares delia...

>

Do verso da H. 200 em diante decorre a f%^ TAVOADA f^ || DOS CAPITVLOS
DESTE ITINE-lIRARIO. ,.>

Clássico muitissimo estimado, um dos melhores da nossa lingua. Edição original. Exem.

piar com .is IV ff. prels. e as ultimas 17 do vol. impressas mais modernamente

(na ofticina particular do Visconde de Azevedo). O titulo acha-se tão primoro.sa-

mente desenhado e conforme ao reproduzido, que dá a ilusão de ser o próprio da

edição.

Salvo as particularidades apontadas, é bom exemplar. -RARÍSSIMA.

234 Oatra edição (6 «;:. .. OFFERECIDO
!! A ||

lESU CRUCIFICADO. |1

(Logar de vinheta reproduzindo a tragedia do Calvário)
|1 LISBO.A OCCI-

DENTAL,
II

iVíi Officina de .iNTOXW FEDROZO G.iLRAM
\\ 1| Anno

de 1732.
II
Com todas as licenças necessárias.

||
. . . In-i.° de VIII (inunis )-

5'27 pags. (da 522 em diante o INDEX). E.

As VIII pags. prels. compreendem: frontispício- «PROLOGO
,
/lOS DEVOTOS, E.

DESEJOSOS DEWvisitar a Terra Saiia...>-e «LICENÇAS».
Edição já rara. Bom exemplar.

235-Avellar Brotero {Dr. Félix áe).—Compendio de botânica, ou Noçoens Ele-

Q ô> mentares desta Sciencia, segundo os melhores escritores modernos, expos-

tas na lingua portugueza. Paris. Paulo Martins. M.DCC.LXXXVlU. In-S.",

2 vol. de LXXVI^Tl e 411-IV pags. e diversas estampas com flg. E.

Estimado e já pouco vulgar no mercado.

236—Ávila IJulian rfê).—Vida de Santa Teresa de Jesus, por el maestro. . . Obra
inédita, anotada y adicionada por Don Vicente de la Fuente... Madrid.-

Impr. de D. .Antoivo Peres Duhrull... 1881. In-P." de II-XXIV-392-I pags. E.

237- AVISI
1
PAKTICVLAlil DELL'1-NDIE Dl PORTVGALLO ; Nuouan êle hauti

quesfanno dei 1557. àM\ H. Pa-
i|
dri delia Compagnia de lESV, done

s'iià in-
II
fornialione, delle gran cole che fi fanno

||
per aumento delia

..
,

lanta fede <&
\\ cõuerlione de qtielle genti

|1 infideli à Chrifto M.
||
Signore.

II
(Vinhett gravada em madeira, a qual tem no centro as iniciaes / // S, e

em volla, quatro serafins e, entre eles, dividida por silabas, a legenda;
SOCI—ETAS—lE—SV.)\\Roi>ice in cedibus Societaiis lESV\\anno Uomint
1557. ln-12.0 de 48 íi; inums. E.

Volumesinho interessante e preciosíssimo. Compreende Cartas do Brasil, Goa, Cochim,
Malaca, Caulano, Malucas, Moçambique, Ormuz, etc, subscritas pelos missionários;
Henricus Henriques, Soverale, Alfonso de Castro, Melchior Carneira, Oonzalo Ro-
drigues Rodrigues, Dr. Torres (Provincial português), Francesco Perez, Pedro Cor-
rêa, P. Ignacio, António de Quadros, .\ntonio Heredia, etc. -RARÍSSIMO.

Ó-SO^,
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238-AVISI
i!
(DIVERSI) PARTICOLARI DALL'1XDIE

]
di Porlogullo, riceuuli

dallanno 1551.
||
sino ai 1558. dalli Reuerendi padri y delia compagnia di

GIESV.
II
DOVES'L\TEiNDEI)KLLI PAESI.

||
delle genti.&costumi loro, &la

grande con-
1| uersione di molli popoli, che anno 1| ric-einito il lume deli»

sania fede,
|| & religione Chcisliana.

|1 Tradotti nuouaiiienle dalla língua

Spagniiola nelia lUiliuna.
i|
Marca do impres=oi-?— tendo em \olla (lados

Iater.ii-4 e parte superior) a seguinte divisa : QVAL PIV FEttMO— E' IL MIO
FOGLIO—E' ILMIO PRESAGIO»)

||
Colpriuilegio dei Sommo Pontefice,& dM'l-

lUf
II
strissimo Senato Veiielo per amii XV (No fim do volume: «In Venelia

per Michele Tramezzino ;i M D LXV) — In-8.° peq. do VIU ff (prels.) inunis.

294 nums. na frente e duas em branco, finais. E.

As VIII folhas prels. compreendem: frontispicio- Licença ou Privilegio de «PIVS PAPA
llll».- Licença, subscrita por Carolus Berengus Duc. -Dedicatória «ALL' ECCE-
LENTISSIMA ET |! ILLVSTRISSIMA SIQNORA, || LA SlQNORA VITTORIA U FAR-
NESE DALLA ROVERE, !i

DVCHESSA D'VRBINO . (subscrita: ^MichelU Tra-

mezzino »)-s TAVOLA DELE COSE CHE SI
;
contengono iii questo libro-'.

Volume precioso : Insere Cartas enviadas das Missões do Brasil (Pernambuco, S. Sal-

vadoie. Espirito Santo, S. Vicente, etc), índia (Goa, Cochim, etc), Ethiopia, Japão,

China, etc. Dos muitos nomes de padres que subscrevem estac curiosíssimas missivas,

citaremos: Manuel da Nóbrega, Manuel de Morales, Baltasar Nunes, Christoval

Ribeiro, Melchior Gonzalez, António Gomez, S. Francisco Xavier, Francisco Perez'

Fernando Mendez, António de Quadros, Enriquez delia Costa, Pietro Corrêa, Am-
brósio Pêra, Luis Frois, Duarte da Silva, Baltasar Cago, Oonzalo da Silveira, etc.

239-AVISI DELL'1NDIA (NVOVI
|| ) H DE REVERENDI PA-

||
DRI DELLA COM-

PAGNIA
I!
DI GIESV.

II
r.lCEVVTI QVEST'ANNO

||
MD L X X.

||
(Marca-em-

blema da Companhia de Jesus; aberta em madeira e tendo no centro as

iniciaes 1 H S, e em volta d'uma espécie de resplendor : « SOCIETAS NO-
MINIS lESV)

II
IN ROMA.

||
Per gli Heredi di António Blado. \\ Con licencia

de luperiori. In-S:» peq. de II fT. (prels.) inuns. c 45 nums. na frente. E.

As duas folhas prels. compreendem: frontispicio e uma espécie de Preambulo: cLO
STAMPATORE

\\ AI LETTORI ..

Este pequeno mas precioso volume compreende cartas enviadas de Goa, Malaca, Ter-

nate, Salvatore di Coulan, Onor, Cochin e Ilha da Madeira; subscritas pelos se-

guintes missionários : Organtino da Brescia, Cristoforo d'Acosta, Luigi de Gouvea,

Emanuel Tesseira, Nicola Nugnez, Pietro Mascaregnas, Sebastião Fernandes, Martino

da Silva, Qirolamo Ruiz, e Pietro Diaz.

Muito apreciável pelas curiosíssimas noticias que as miesivas oferecem dos sucessos

ocorridos nas missões e logares de onde são escritas. — RARÍSSIMA.

240— Ayguals de Izco (D. ireíicesWo). — Maria,a filha de um jornaleiío. Novella

histórica original de... Traducijão. Porto: Na Typ. de Faria Guimarães,

1848. In-8.°, 2 vols. de 420-1 e 368 pags., em um tomo E.

Edição ilustrada com diversas estampas, impressas em separado.

Aylla (Joiepha)—Veja-se : EstaMos da Vnirersidade de Coimbra, ed. de 1653.

Ayres—Veja-se: Aires.

241—Azais (ff.).-Des compensations dans les destines humaines, Par... Cin-

quième édition revue avec soin sur un exemplaire annoté par Tauteur, ^^ '} O
précédée d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, et ornée de son por-

trait. Pariu, Didot Frères, 1853. In-8.° de IV-XLVIII-528 pags. E.

O retrato do autor é impresso em separado.

,^í!âl(o <

/<"
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242— Azeredo Fi-anc'seo âe) —Piín-iaios. Estudo Iheorico e pialico. Porto: Typ.

de Am. Jo^é da SUva Teixeira, 1S95 In-S." gr. de 1\-I92-I pULjS. E.

Estudo acompanhado de 11 estampas, impressas aparte.

243— Azeredo Teixeira d'Aguiar Francisco d').—Os brazões e os liltilos. Injns-

tii.a .10 nuvo iiiiposto sobre t-llos, creado pela carta de lei de 15 de julho

de 1887 e seu regulamento. Porto: Typ. da Palavra 1887. In-S." de 40

pags. R.

244 Discurso pronunciado na sessão do Congresso dos oradores e es-

criplores caiiiolicns, na noile de 3 de janeiro de 1872, pelo Conde de Sa-

modães. .. Porto: Na Typ. de Manoel José Pereira, 1S72. In-8.° de Bi -3

pags. E.

Encadernadas juntamente ha v.arias outras obras, entre elas a seguinte: ^ESBOÇO bio-

graphico de Carlos Mikoszewski, Ex-membro do Governo Nacional Provisório da Po-

lónia... Porto: Typ. Commercial, 1865.» ln-8.o de 47 pags. e retr.

'245 Sstndo acerca da Franc-maçnnaria, pelo Exo.'"" Snr. Bispo dOr-

léai.s. Traduzido da língua frani^eza, por... e Precedido de um breve An-

telogjo do tiaductor. Purto: Livraria Internacional de Ernesto Chardron...

1875. In-8.° de II XX-98 pags. E.

Encadernada juntamente, a seguinte obra: «O AM 7'6'/?.íi/SvMO ou dogmatismo applicado

á sciencia, por Roberto Guilherme Woodhouse. /*/, ibi, 1S75.» In-S.o de 80 pags.

246 Noções elementares .sobre a cultura das amoreiras e creaç3o dos

bithos de seda, para servir de guia aos sericullores. Compostas por...

Conde de Samodães. Porto: Typ. do Jornal do Porto... 1865. In-S." peq.

de 124 pags. E.

247 O sétimo centenário de Santo António no Congresso Catliolico Inler-

^
nacional de Lisboa. Memoria sobre o ilecimo quarto assumpto proposto ao

// ^ ^ Congresso —MeidS de moralisar as Fabricas, por... Porto: Tijp. da Peai
'

Offic. de S. José, 1895. In-8.° de 102 pags. B.

248 O viuvo. Pvrto — 1907. Composto e impresso »« Typ. CaihoHca de Fon-

y ^ T' *'
seca <f- FHho.. . ln-8.o de 75 pags. E.

249— Azevedo (Abel d').—O Direito Usual ao alcance de todos. Organizado

f^
^ Cy por... Lisboa: Bertrand, 1907. In-8.° de \lb pags. E.

250— Azevedo ÍD. João t/c).— Quadro politico, histórico e biogrnphico do Par-

lamento de 1842, por Um Eremita da Serra d'Arga. Lisboa: Typ. de Ma-

noel de J. Coelho . . 1845. In-8.o de io6. E.

C- f

í--k
O o

ò
ik"^'

IK
''''

Encadernada juntamente: 'UM PAPEL POt/r/CO. Hontem, hoje c amanhã», '.por D.

José Maria de Almeida Correia de Lacerda), e outros opúsculos do mesmo autor.

2õl— Azevedo (Juão Eaphael <i').— Historia de Nossa Senhora de Lourdes,

por. . . Porto: Tijp. da Offic. de S. José. . . 1895. In-S.» de 500 pags. E.

252—Azevedo (D. Joaquim rfe).— Breve noticia das Ordens Religiosas, junta

dos melhores Auihores e das Letras Aposloliias. Lisboa. Na Ofiic. de Si-

mão Thaddeo Ferreira. .Anno M.DCc.xc. In-8.° peq de .\xlil-a92 pt-gs. E.

—

Estimada e não vulgar.
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branlo, & que lie enferniidaie mortal, não só para os meninos, mas tam-

bém para os de maior idade, cõ todos os sinaes pira se conliecer, (^ os

mais experimêtados, CT* selectos remédios [ ara se curar. O segvndo, da

mais breve, e experiment ida curação das bexigas, ^ Sarampaõ. O ter-

ceiro, de qvanto proveito seiam os pos purgatiuos de ouro preparado, cu-

jas excellencins, ^ qualidailes se veraõ com as grandes experiências que

por muitos & diversos Médicos se fi/erão com os ditos pós. Lisboa, Na

Offic. de Joam da Costa, m.dc.lxxx (1680). In4.o de VlI-278 pa^s. Doií

tols. E.

ObiM estimada. Primeira edição. A estampa que adorna a l.a parte é aberta a buril em
cliapa de cobre e está assinada : António P."'. (Falta neste exemplar). -MUITO
RARA.

255—Azevedo (Visconde de).—Uisaurso pronunciado na Asseinblô.i dos orado-

res e escriptores calholicos, em sessão publica de 1 de jmeiro de 1872,

pelo ., Porlo : Jacintho A. P. da Silva... ISTJ. In-8.° de 3t pags. E.

No mesmo volume os seguintes tr.ibalhos literários: RESPEITOSA resposta ao elo-

quente discurso pronunciado pelo... visconde de Azevedo, no dia l.o de janeiro de

1872... por Um Velho Liberai. Porto, 1872. In-S.o de 40 p^gs.-CONTRA resposta

dada ao VeLko Liberal, pelo Visconde d*Azevedo. Porto: Chardron. .. (Typ. da 'Pa-

lavraf), s. d. In-S.o, 79-11 pa.gs. — ALGUMAS observações sobre a carta que acerca

das conjere:icias do Casino escreveu o sr. .Mexandrc Herculano... pelo... Porto:

Typ. da Palavrar-, 1873. ln-8 o de 49-U pags.

256 Distrações métricas do Visconde de Aze\edo. Por este dedicadas

ao seu particular amigo o snr. José Gomes Monteiro. Porto. Typ. Particu-

lar do V. de Azevedo, I8G8. In-S." gr. de v-27-1 pags. E.

Tiragem limitada a 50 exemplares, destinados só a brindes. Estimada. RAS.\.

257—Azevedo Coutinho.— Bom Jesus do Monte. (lísboço liistórico descriptivo.)

Com prefacio do erudito prof'ssor. . . Snr. Dr. Pereira Caldas. Braga: Livr.

Central., de Laurindo Costa, 1S99. In-S." de XVI-!82 II pngs. B.

Com uma fotogravura reproduzindo uma vista panorâmica do Bom Jesus.

258—Azevedo Fortes (Manoel rfu). - Lógica racional, Geométrica, e analilica,

obra utilíssima, e absolutamente necessária para entrar em qualquer

^^'^
253 Epitome da historia poitugueza, por... Lisboa: Na Offic. de Simão

Thaddeo Ferreira. Anno de m.dcc.lxxix. In-8 ° poq. de IV-319 pags. E.

254—Azevedo {Fr. Manoel de).—Correcção do abvsos introdvzidos contra o ^ O ^n r
verdadeiro methodo da medicina. Em Ires tratados. O primeiro: Uo grande d-^-^ *-

proveito, que a todos faz o exercício; & de quanto proví itosas são as

purgas no principio das enfermidades. O segvndo : De como convém as

sangrias dos pés. primeiro que a dos braços, n.is enfermidades que co-

metem cabeça, 'Ô' coração. (> terceiro. Do conliecimento, Ct" curaçío da

febre maligna, com os remédios mais iiarticulares CT" experimentados para

melhor se curar; &c. Pelo Dovtor... Lisboa. Cmi todas as licenças necessárias.

Na Ofjic. de Diogo Soares de Bulhoens. Anno 166S In-4.o de XIV fl". prels» s.

n." e 467 p:igs., alem de 16 tT. s. n. com o Index, e uma estampa com a

imagem da Virgem do Carmo.

//. Parte. Em três tratados O primeiro, da fascir.aç im, olho ou qve-

s-o

/Í7f
"-
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scienci;), etc , ele. Lisboa. Na Offic. de José Aníoitio Fhites, 174Í. lu-ful. de

xxxa 151-270-224 p'gs.

Exemplar falho do retrato do infante D. António.

259- Azevedo Lusitano (Emanueie (?e).— Fasti Antoniani. Libris VI. corupi»

/, hensi... Vtnetiig, MCCLXXXl. T[/pis Cvleli Sebas/iani. SuperiuViiiii permissu.

In-S" de 6'i-19-2 pags. E.

\

,£A^'

í'l^

No frontispício uma peq. gravura reproduzindo uma parte exterior da basílica de Santo

António em Pádua; á frente do mesmo front. uma segunda gravura a buril, impressa

aparte, e entre as pags. 44 e 45 uma outra gravura a buril representando o apa-

recimento da Virgem ao Santo.

, Poema estimado. Edição pouco comum.

Azevedo (/•>. Mijucl de) — Vi'ja se : Fragoso {Fr. Pedro).

260—Azevedo Tojal (Pedro rfe).—Carlos reduzido, Inglaterra illuslrada. Poema

^ heróico. Lisboa. Na Ofíic. de António Pedroso Galram. Anno de 1716. In-i."

de anle-rosto alegórico com um escudo real do reino e VIII 108-8 pags. E.

Azeredo Teixeira de Aguiar (Francisco de).— Vc-ja-se : Heliiager [Francisco)^

261— Aznar Cardona 'Pedro).—Expvlsion ivslificada de los morisccsespanoles,

Y suma de las excellencias Cliristianas de nuestro lUy Don Folipe el Ca-

C? thollco Tercero deste nombie. Diuidida en dos partes. Couipuesla por...

JSn Huesca, por Pedro Cabatre, Ano 1612. In-8.o peq. de VIII (inums.)-158

ÍT., além de VII (inums.) finaes com a Tahla. E.

Estimada. Front. tarjado. As primeiras ff. falta um pcdacito no canto superior de fora.

262—Azpilcueta Navarro [Harlin de).— 'Jk CoM.MKNTO
i|
EN KOMAXCE AMA

II
nera de repeticion latina y scholastica de Iiiri-

||
stas, sobre el capi-

tulo Quando, de cõsecrationc
|| dist. piima. Cõpusto por el doslor...

II
...

II
Enel qual

|!
derayz se trata dela oracion, horas canónicas y ||

olroã

officios diuino';, y quando, como y porq
||
se han de di/.ir en el choro y

fiiera dei.,.
|| f%? CONlMBRICAE. ^\i Nonas Octo. M.D. XLV. In-i."

de VI ÍT. (ptels.) inunis., 600 pags , e mais 22 íT. inums, finais. E.

As Vi ff. prels. compreendem: frontispício, e Dedicatória f^^ A LA MUY ALTA

f^ \\Y MUY PODEROSA REYNA
\\ Dona Cataliiia la prímera deste nõinbre,

Portugal, De
\\
los Al^arues, de aqiiêde y nllende, Ocet. Martin de Az-

\\
pilcueta

Nauarro, Gratia diui.ia, para gloria soberana, \\ temporaly eterna le desjea.,- dedi-

catória que começa logo no alto da ti. do frontispício.

As XXII ff. finais inserem: a l.a uma Dedicatória: Ç-^ NOBILÍSSIMO f%-^ ;\ viro,

eidemq júris vtriasq doctori
\\ celcberrinw Domino meo. D. H Remigio a Ooili. Archi-

diaco-
11
no Pompilonensi, admodã H reuercndo loltannes a \\ lAurcmiçar:. \\ S. P. D.

\\

\^^ ;-e as restantes: Tabla o reportório en el qual .c. signijica capitulo .n. nu-
mero. \\y p. pagina.

O título no frontispício, impresso a preto e vermelho, encontra-se dentro de artís-

tico alçado, tendo no centro da parte superior o escudo d'armas reais portuguesas
(veja-se Catalogo da Livraria Bertrand, n.o 332).

Com referencia ao mérito e extrema raridade deste livro tstimavel a vários respeitos, ve-
ja-se o opúsculo que ácérca do autor e da obra publicou ultimamente, em Coimbra,
o Dr. Teixeira de Carvalho.

O exemplar que expomos á venda encontra-se em perfeito estado de conservarão. -RA-
Rissmo. -

S'/,
C^'
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2t)3-Azpilcueta Navarro ÍMuriiníle).—'ÍAfUiú}... Oaoia, l.')71

f

w

capítulo vc^ntc Y
acho delas ãddicíonesdd Manual

de CÔfeíTorer.drf-Dodor Mar-

tin de Azpilcueta Nauarrc,

anadido porei miímo
autor.

Corifutabía*

Jmpzcíío en euoia
en caía de Andrcsde Burgos.

Con licencia dos (ênores

Inquiridores*

M7«

.f^^/o ^

(O onyinal mede lõHxllU m/m)

In-i." de 8fi IT. nums. na frenle, e XVI inums., para a TABLA DE LO CONTE-
NlbOENESTE

li
Capitulo xxviij, a qual teiulo piiacipiado no verso da 11.

86, r. mala com o seguinte registo :

—FVE IMPRESSO EN
\\ Euora em ca/a de Andres \\ de Burgos cauallero de

II
cofa dei Cardenal in- Wfanie cn dezKbre || de- lõ71. E. (perg.)

No verso da folha do frontispício vem :i A.vrobncióz defia obra q
'\
i>or maidado

dei muy alto ^ cafiolico Rey dõ\\ PUilipe fac vlfta y examltada en Madrid, (da-

tada e subscrita: Feclia ei Ma- \[ drid. 15. de Abril de 1569. 1| Fray Alonfo de Oroz-

co.). Por baixo a seguinte declaração: Dejpues defto aos .20. dias de Hebrero\\

defti ano de fetsnta e vno, fue moftra-
ii
do efte libro ai muy magriijico fenor
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i/'

\\el feitor lice.içiado Diego Mendez de Vafco.-iceíos, iiíjuifidor c-i efte Arço\, bis-

pado de Euora, y dio licencia que !', fe impríiniefje.

A impressão foi executada com caracteres redondos : O texto da Tabla i disposto a duas

columnas por pagina. Cotas marginais. Belo exemplar. RARÍSSIMA.

264 Martini AB AZ
1|
ptlriu-tn Itminrrí íiirís- H rísiilti ín trrs ic ;nu'-

fi
nítc*-

J _ ^ lin íiístíiirtúnirs
!

pusUfrion-s iinii- mnitinij. : . T >í<
ii
Ãiirrliis rst fu rnlrr

O ih libn'
II
Uiniplrlíssiimis ill^«• : aoiiiiiilirirr. ||

EX OFHCINA lOllANNIS AL-

II
VaRI et IOHANMS BAHUErii. || ANNO. M.D.XLll. (i"u flintiii tt nríiiílf-

gúT. In-fol. de XII (innnis.)-3i6 p.-igs., nicm de XXXV iiiiinis., o uma em
bfiinco, finais. E.

As XII pags. prels. inums. compreendem : titulo (está dentro de curioso alçado ou por-

tada gravada em madeira, o qual tem na parte superior o escudo d'armas de Portugal,

e na inferior o brasão de D. Francisco de Navarra Roncisvallis ?)-> ^ \ ORDO CA-

PITVL. & §§. INTERPRETATIONEII DONATORVM.. {Il-verso da folha do fron-

tispício)-,f^ VERE I.MCLYTO SERE-H NISSIMO QUE lOHANNI EIVS
|;
NO-

MINIS TERTIO LVSITANORVM || ...» (III a V)-.|]^ ^í) niiaítOfr!» «lltílHirS :

nUt II autorem Salamanticas. Tholosae, vel Cathnrci audi- 1;
uerunt iura Pontifícia in-

terpretantê.. (VI a IX)- Outra Dedicatória: «^ JlIlIStrtSSÍIlIi) UÍro nr rriIC-

ríôííSÍlItO
11 Patri & domino nico (sic). D. Francisco a Nauarra Roncisvallis

i;
priori

& Episcopo Ciuitatensi electo Martinus ab 1| Azpilcueta Nauarrus ciusdeq Rõcis vallis

llCanonicus Commendatarius. |1 S. P. D.. (X e Xl)-<f^ NEQVID PER HVMA.

NAM TVPOORAPHORii |1 incuriam h;e sitescandide lector paucas medas opera ami-

coru colle- !! ctas ipsorum iocis per sequentia castigabis: scito tamcn bulam nos 'i a

bule Greeca você deriuare.» (XII).

Nas primeiras XXXIV pags. finais e parte (cinco linhas) da XXXV decorre o : «COM-
MENTARIIS INDEX.

1|f^ CONTENTORVM IN H HIS COMMENTARIIS INDEX.»

e na restante parte da mesma pag. XXXV um 'f-^^ AD LECTOREM», e o se-

guinte colofãti final :-.f^ IN NOBILI LVSITANORVM CONIM- f-^ ,, BRl-

CANA ACADE.MIA. lOHANES i| Aluarus, & lohannes Barrij typographi cxcudebant.

:
Anno. M. D. XLII. quarto kalendas Angustas. (""'-'

li ^
^"^ '

Na impressão foram utilisados caracteres redondos e góticos : aqueles no texto da

obra propriamente dita; estes nos títulos dos capítulos e nas notas marginais.

Como ornamento vêem numerosas letras iniciais ^e capítulos, abertas em madeira,

sobre desenhos de fantasia.

Obra estimada. Belo exemplar. Multo rara.

265- Relectio .g. in Le-
1|
iiilico íah cap. Quis aliquando. de ji pienit. dilt.

I. qiia? de armo iol eleo,
[j & iohelea indulgeiítia principaliter

|!
agens, totam

J] r> indulèientiarum metliiíam exhaiirit: exponetq
;
quinque

||
E-xtrauag. de

"S O ^Vl poenit. &. remiir. cum
||
miiilanim nouarum relolutionu de-

i]
cifione, &

'^ '

veterum relulutione ; vsiii
i|
quotidiano acconiodata. 1| (Juae liabila fuit in

inclyla l.ufitaniae Conliirica,
|

per Martinum ab Azpilcueta lureconfullQ
||

Nauarrum, íacrae Mililiae ordinis bea
|| lae Marias Koncuevallis Com- 1| men-

datarium.
|| ^J ||

M.D.L.Xij Cal- Decemh. \\ Contenta in ea rerfa pagella in-

dicai. In-S." peq. de XVI (inuins.)-338 pags., afora mais XXXVI inums., fi-

nais.

As pags. prels. inums. compreendem; frontispício (pag. 1) — índice (II)-« DILECTO
FILIO MAR-

II
tino de -Azpilcueta decretorum Do- H ctorí Primariam Cathedram inris

callnonici in vniuerfitate ftudij Conim-
IJ
bricen. actum regent. |1 /'/IKZ.KS PAPA.

III. (datada e subscrita no lim : Datis Romãs apad ]', fanctum Petru fub a:mulo

Pifcatoris dic \\ S. larmarij. M.D.XLIII. Pontifi-
|i
catus iwftri ãiio nono. L. de

roz-í-ís.)- Dedicatória: Screnifsimae prín'\ClPI PORTVGALIAE \\ Infa.ttí Maria;
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Martíiias ab Azpikueta'iNauarrus (anctum lESV CHri'\stí Spirítum perpctutim

ex-\\ optat.T (Vil a XlV)-e prologo «Ad lectoreui.- (XV e XVI).

As primeiras XXXV pags. iiiums. finais inserem o -INDEX LOCVPLES VBI ;; N. no-

table. p. paginam &. n. \\ numeru cieTignat.» ; e a XXXVI o Privilegio cio Cardeal

D, Henrique, e o seguinte registo tipográfico :-<CO/V/AÍB/?/C/£'
l|
/oa/z/íís Barrerius

^ loaines aluaras \\ t;'pograp/ii Regij exciídeba-it.
',,
Sepíimo Id. Noucb'\M. D

i. ^.-
Encadernadas juntamente, estas duas outivas obras:

Relectio cap. Ita ji qooriindani. rte liidaeis, in qiia de re- !! bus ad

Sarracenos deferri [irohitii-
1|

tis, & cenfuiis ob id latis non fegni-
[[
ter dif-

piitalur. cõpoíita & proriú:iata
||

in Ínclita Conimbritéfi Academia,
[]
per

MAFíTINVM ab Azpilcueta iure-
||
coníultum Navarrum, primari(H fiinctio-

II
iiis gymnaflam, qui ante duodecim

!|
annos fiierat einfíé funclitnis

||
in

proeclarif-ima Sal-
||
manticeifi.

|i <§} |!
f'rui'egiu>n fequens payella con-

tmet WCOSISBRlCAE. l \\ M.D L. I i 8.° peq. de XXIV (inums.—
as duas ultimas ain branco)-239-I pags.

Nas XXIV pags. prels. o seguinte texto : titulo (I) - Bula do papa Paulus III (datada e sub-

scrita : <-Datis Rom:e apud Tanctu Petrli fub annule
;;
pifcatoris ;] die. viii. lanuarii.

M. D. XLVIII. Pontificatus
;, noftri anno nono. 1, i. de Torres.' (11) - Dedicatória :

ERVDITISSIMO VIRO AIA-Wgifíro Svmoíi Roderico prceposito focietatis IE-\,

SV ii PortugaWíe rcgie, traifmari.iisq ; rs-\ gio.iibus citra l-idiam Regi... (III a

Vn)-'ORN.iT!SSlMO VIRO
,1
focietatis lESV fodali, Utegerrimo\\Ioaií:U ab Az-

picuelta Martl.tus • Salvador ab Azpicueta .S. \\
P. IN lESV CHHI !í STO. D,. (VIII)

-e .INDEX.. {IX a XXII).

Na ultima pag. (inum.) do volume o Privilegio do Cardeal D. Henrique, e o seguinte

eolofát:-COMMBR!C/E\\ íoaTtes Ba'-reriti^^ loãies Aluaras \\ typographi Regij

excadeba ít :\\Septimo cale td. Noaembr.\, ' M. D. Z..
'I ;^^

COXTROVER-
II
SIA DE iNECESSARlA

1
BESIDENCIA PElíSttNAU

EPIS-
li
copoiQ & alionini inferioriã IV.ftoium, 'i'ridenti !: cxplicata per fra-

trem Barlliolomeum Car- ]! ranzari de Miranda infiituti beali Do- |! tninici

Hifpaniae Provincialem.
||
;Logar de m.-trca do impressor— gravada em ma-

deira) I SAL^íAy,llCÁE.
II Excudehat Andreos de Purtoiíavijs.

\,
M D.Í.. In-

8." peq. de 87 IV. rurns. na frente, afora uma final (iiium.), contendo ape-

nas, no centro da frente, o colnfón: « SaLMANTICAE
I
Excudebat Andreas

de Portonanis.
|| M D.L.n — As três ohras em um rolume. E.

Apreciadas. Edições primitiv.as. Belos e.\emplares. Muito raras.

26(j—Azurara [Gomes Eannes de).—Chronica do descolirimento e conquista de

Guiné esciita por mandado de el Hei D. AlTonso V, sob a direcção scien- ,//

tiflca e.segundo as instiucgões do illustre infante D. Henrique; fielmente

lra.slaladi do manuscrito original contemporâneo, que se conserva na Bi-

bliollieca I{eal de Paris, e da ia pela primeira vez á luz por diligencia do

Visconde da Carreira
;
precedida de uma introducç.ão, e illuslra Ja com

algumas notas pelo Visconde de Santarém ; e seguida d'uin glossário das

palavras c phrases antiquadas e obsoletas {por J. J. Raquete). Puris, por

J. P. Aillaiid. Na Offic. Tijp. de Fain e Thunot. 18il. In-8.' de XXV pags.

prels., uma 11. branca, 2 com os «fac-similes)' da primeira e ultima ff. do

Ms. original ; 474 pags. com a Chronica (de pag. 465 a 474 decorre o GLOS-
SÁRIO das palavras obsoletas), e uma, final, com as Erratas. E.

oJ( O^
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Excelente edição, ilustrada com o retrato do infante D. Henrique, tirado em separado.

Muito estimada. Ponco vulgar.

——Chronica de D. João I. . .—Vcjase : Lopes {Fernão).

B
267— Bacallar y Sanna (D. Ticcníf).—Muiiarohia hebn a. Escrita por .. Mar-

quês de San Phelipe. Se^iunda edicion. Corregida de muchos enorcs...

O ^ITio (Marca do impref-sor) í7^3-50. En Madrid: ror Gabrvl RiJmirez...

In-4.°, 2 lonios de YlIl-Ue-XVIlI e 384-VI pags. E.

Estimada. Bom exemplar.

268- Bacelar (íV. /Iji/rriiío)—DEFENSA KVANGrLICA DE LA COt^N \C.r()N, Y

PAHENTESCO DE NVESTRO GLOIilOSO AI'OSTOL, y vn:co r.,tron de Es-

pana Santiago el mayor. .. COMPUESTA POH EL PADRE.. . Corrtgi la en
'^ (y esta segunda impression por il mismo Autor, y ai"iadidosa!gunos milagres

que suscedieron a Peregrinos, y ti fundamento de truer conchas cn los

sombreros quando hazen esla lioiuaria a Santiago Dedicada ai mismo

Apostol Santiago Zeliedeo, . . (Logar de gravura com as imagens da Vir-

gem e do Apostolo Santiago). CO.V TOnAS LAS IJCENCIAS iY/ÍCí.'C',.4-

RIÂS. Impresso en Coimbra. Por iV/íii'fi<i Curnalho. Ano i631. ln-4.° de Ifil

pags., além de uma (imnuerada) com as EllIíAiAS DESTE THATADO. E.

{pcrg.).

As IV pags. prels. compreendem: frontispício, Vistos e « LICENC,AS«. Nas pags. nums.

1 e 2 a Dedicatória «AL GLORIOSO Apostol Santiago el mayor»; da 3 até parte

da 7 diversas Aprovações; na restante parte da 7 e na 8 a «LICENCIA DEL Or-

dinário»; e da nove em diante a obra propriamente dita.

Estimada. Ediçíio portuguesa muito rara. líom exemplar.

269— Baena (/iíioi ^//'oíiso df).— El Caricioiíeio. (Siglo XV). Aliora por primera

ç. O' ves dado á luz, con notas y fouifiilaiits. Madud, Iwjj. de la Puilicidad. ..

1851. In-S.° max. de Lxxxvii-73:! )
r^gs. E.

Acompanhado de dois «fac-similes» de igual numero de pags. do ms. original, impressos

a cores, em ff. aparte (desdobráveis). Muito estimado; já pouco frequente no mer-

cado.

270-Baena Parada {D. Juan df)— EPITOME
|| DE LA VIDA,

II
Y HEGllOS

||

DE DON SEBASTIAN DEZIMO SEXTO || líey de Portugal, y Vnico deste

Norabre. Jornadas que liizo II à las Conquislas de Africa y fu muerte deí-

graciada. Con
||
Difcuifos Elcolasticos, Políticos, Ililloriales, y Mo. ales, de-

duzidos de la mefma Hilloria. f DIRIGIDO A LA SERENÍSSIMA REYNA I|

de los Angeles, MARIA SANTÍSSIMA Seuora nueftra,
!!
con Titulo de la

SOLEDAD. II POR EL LICENCIADO
||
D. JVAN DE BAENA PARADA. 1|

Pres-

bytero. Natural de la Coronada Villa de Madrid.
||
(Escudo d'armas, aber-

to em madeira)
||
Com Puivjlegio. Em Maiiuid: Por Anionio Gonf;alez de

lieijes.
1!

.4/-io de MDCLXXXXII. ln-4.» de XX ff. (prels.) inums., 210 pags.

nimis, além XIV finais inums., inserindo o ÍNDICE DE LOS CAPITVLOS
|1

COSAS MEMORABLES DEL EPITOME 11 ...» E.
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As XX folhas prels. compreendem: froiitispicio- Dedicatória : «A LA SOBERANA
VIRGEM MARIA, || REYNA DE CIELO, Y TIERRA, r CON EL TITVLO DE LA

SOLEDAD.. 11 <C£A'SK«.4 DEL MVY REVERENDO]] P. Er. Andrès de Bue/i-

tíía...»-«Suma dei Privilegio». -«Fee de erratas-. --Suma de la Taesa.- Poesias

em louvor do autor e da obra, a saber: De Dot Pedro Frauisco Laiiiii Segredo...

i;
SONETO». -«£)£/. MISMO. \\

LYR.^^S-.-DE VN AFICIONADO ]\
dei .Autor cri su

Elogio. "SONETO^- de D. Ysidro de Burgos Mantilha (um Soneto e uma Decima)

-EN ELOGIO DEL ASSVNTO, '\ de Dot luatt Munoz. . . ]]
ROMANCE HEROVCO.

-EN ELOGIO DEL AVTOR, li
de D. Pedro de Zayas, ||

SONETO»-«OrRO DEL
iM/S/líO, :; SONETO»- .ÍNDICE DE LOS AVTORES, QVE con fus Doctrinas cali-

fican la verdad de las
1

queftiones que fe tratan en
,

este Epitome--e «PROLOGO».

A Dedicatória é encimada por uma gravura em madeira (toscamente gravada), contendo

a imagem da Virgem da Soledad.

De pagina 189 a 210 decorre: .CRONOLOGIA :| DE LOS REYS DE PORTUGAL,
!|

DESDE SU PRINCIPIO, HASTA ,;
el ario de 1665..

Obra importante e de muito valor hiítorico ; desconhecida a Salva. Estimada. Belo

exemplar. Uuito rara.

271— Baker r/!0'?i(i.s).—Traité de rincei-lituile des Sciences, Tradtiit de l'An- "t^ -^

alois. (fiar Berger). .4 Paris-, C/ifr Pierre Meqvehii . . . <l- Juajues Pijct. .

.

M.DCC XIV. Iri-1-2.0 de .XXIIl 307IV pat:s. E.

272— Baibi {Adrien}.—Kssai stalisUque siir le Royaniiie de Portugal el d"Al-

garve, cotiipaic uux auti'es étals Jo riiiirope, et suivi 'rim Coup d"ipil

siir Tétat actuei des scieiíces, des letlres et des btaux arls parnii les por-

tiigais des deux hémisphòres. Dédié ã sa Mageslé très-fidèle, l':ir... Pu-

rU, Cliez fíey el Ciíwier, Lih aires... ÍS2'2. (No verso do ante-roslo: Impr.

de CuSíon). In-S.", 2 vo!s. de lij-4S0 e IV-á72-ccclxxviij pags. E.

As lij pags. prels. do volume I inserem: antc-rosto, frontispício. Dedicatória (dat.ida

:

«Paris, 22 septembre 1322»), «Discours préliminaire-, c "Tableau synoplique des

articles...»; e as ccclxxviij pags. finais do tomo II o «Appendix à la Géographie

littéraire».

Estimada. Bom exemplar. Pouco vulgar no mercado.

273-

Mo,

Varietés politioo-stalistiques sur la monarchie porlugaise ; Dédices /^' ~.

à JI. le B:iion Alexandre de Hiiinboldl . . . Parií, lley et Graiier... 1822.

—No verso do ante-rosto:— /7h;j)-. de Coísoh. . ln-8.° de XV-232-1 pags. e

YIl fl'. desdobráveis. E.

Balercio Scutarino (Aímco).— Coronica do Jorge Ci&trioto. . .— Veja-se :

Coronica. .

.

Ballesteros [Dun F()-)ií!í?do).— Comedia Eiifrosiria . — Veja-se: Ferreira àe

Wiifoucellos {.Jorge}

.

274—Baimés {.Jaciiues], ~Le protestantisme compare au cjHiolicisme dans ses ^^ ij'

rapports avec la civilisation européonne, par. . . Sixiènie édilion, revue el

corrigée avec soin, et angmcnléts d'iuie Inlroduclion par A. de Blanche-

lUffin. Paris: Augvsíe Vaton, 1860. Ia 8.", 3 vols. de IV-X-ll', lV-132 e

IV-501 pags E.

Orne d'un magnifique portrait grave sur acier.

275 Mélanges religieux, philosophkpies, politiques et liltéraires, de...

Tradnits de IVspagnol, avec une inlroluction, Par J. HareiUe. Paris, Ti-

ufs, IS.JJ. ln-8.°, 3 vols. de LYIII-39B, V-410 e lV-424 pags. E.

^A^
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f /-) ^ 27(3 Filosofia fundamental, por Don .. Barcelona. Imp. dei Diário de

^_j~l Barcelona, tSoO. In-8.", 4 tomos em dois vols. E.

tio4^"

^ 277—Bandarra [Gouçalo .1/ííus\-TR()VAS. . . NASTES... il.DC.XXXXÍIII.

[Do froiit'spie'o damos a f.cocla reprodvção folo-zinco jrúfica que seyvt):

TROVAS
D O

BANDARRA,
<yípuradas e impreffaíypor ordem dê

hftffí grande Senhor de Portugt^l,

OfFcreçidasaosvetdadeirosPortuguefes,

dcvocos do Encubecto.

EM NANTES.
Por GvilLELMO Oí MONWIER..

Imprefíor dei Rcy.
M. DC. XXXXllH.

ln-8.° peq. de \'I1I pags. (prcls.) iniinis , 53 nums., uma em branco, III inuma.
8 uma outra em branco, finais. E.

As VIII pags. prels. compreendem: írontispicio (I e 11 -esta em branco), e uma espécie

cie Prologo, encimado peia epigrafe: «AOS VERDADEIROS || PORTVQVEZES, DE-
VOTOS

!|
DO ENCVBERTO* (III a VIII).

Nas três pags. inums. que se seguem ás 53 nums. vem uma interessante advertência

acerca de OoiíçaUeaniies Baiularra e de suas Trovas, a qual é encimada pela epi-

grafe: «A QVEM LER..



Encadernarão iJo livro descrito ro Catalogo sob o n." Í77.

(Pag. 80)
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As Trovas do Bandarra, que são precedidas de uma iDedicatorta do Autlior a Dom

Jaão\\de Portugal Bispo da Ooarda-> (pags. 1 a 4 e duas linhas da 5), dividem-se

como que em 5 capitulos. São êles

:

SENTE BANDARRA \\ as maldades de míido, e particularmente \\
as de Portu-

gal (versos 1 a 16, que correm da pag. 5 a parte da 9).

SONHO PRIMEIRO QVEí\ Finge, amodo Pastoril.^ (versos 17 a 67, - pags. O

a 27).

PROGNOSTICA O AVTORW os males de Portugal, Canta suas
\\
glorias com a

Acclamação do Rey Encuberto. (versos 68 a 81,- pags. 27 a 33).

INTRODVS O AVTOR- Poeticamente doux Judeus, que uem\\buscar o Pastor

Mor, hum, chama-\\do Fraim, e outro, Dão ; e achão Fer-\\nando ouelhelro

oparta. (versos 82 a 12S,-pags. 33 a 55).

REPOSTA DO BANDARRA || aalgaãs perguntas que lhe JizeraâW e da reposta

delias se conhece
\\
quais forão. (versos 129 a 1 59. - pags. 55 a 53 (aliás 63).

A espécie de Prologo inserto nas pags. prels. Ill a VIII é como que uma análise cri-

tica em que seu autor (por certo o grande Senhor de Portugal, que apurou e orde-

nou a impressão das Trovas) pretende demonstrar a verdadeira significação de

muitas das trovas do famoso sapateiro de Trancoso.

O volume compreende 9 cadeinos de quatro folhas cada, e um (o ultimo) de duas. O 1.»

está rubricado : ã 2 (a H. que constitue o frontispício não apresenta a rubrica i

que lhe competia); os oito imediatos: A, A 2 3. H, H 2, t o ultimo: ã.

A edição é excelentemente impressa, e apesar de haver sido executada no estrangeiro

não se lhe encontram gralhas tipográficas. O exemplar, que está primorosamente es-

pelhado,- pelo que apresenta o formato de 4.° grande, -tem duas gravuras a buril

em chapas de metal, que não fazem parte da edição nem da obra: A primeira repro-

duz o escudo d'armas de Portugal, encimado por viseira, coroa ducal e cabeça de

dragão alado, é o mesmo do ante-rosto da edição da obra do P. António de Vas-

QC\nQc\os--Anacephaleoses id est, suma capita actorum Regum Lusitaniae, impressa

em Antuérpia, por Pedro e João Belleros, no ano 1624; a segunda, uma espécie de

escudète, também encimado por coroa real e tendo no centro os escudos d'arma£ de

D. João V e de D. Mariana de Áustria, sua mulher.

O exemplar tem ainda a valorisá-lo uma rica encadernação inteira de carneira fina; as

pastas mui hábil e elegantemente decoradas de larga cercadura a ouro, impressa,

pouco a pouco, com variados ferros de artísticos e caprichosos desenhos, consti-

tuindo tudo um lindo e admirável conjunto. No centro das mesmas pastas, por so-

bre o respectivo manto de arminho encimado por coroa real, os mesmos escudos de

D. João V e de D. Mariana de Áustria, reproduzidos na gravura apensa ao volume

e a que acima nos referimos. As folhas estão douradas nos cortes.

O facto do exemplar conter a citada gravura e de na encadernação se encontrarem os dois

mencionados escudos dos reais consortes, leva-nos a crer que êle devia ter sido per-

tença da Biblioteca particular dos monarcas citados.

Tendo em vista a extrema raridade dos exemplares desta edição (ignoramos até onde

exista outro) e ainda as valiosas e interessantes particularidades que deixamos apon-

tadas, é fácil de concluir que o presente exemplar é verdadeiramente precioso c

portanto de altíssimo valor.

278 Trovas do Bandarra, natural da Villa de Trancoso, apuradas, e

impressas por ordem de um grande senhor de Portugal, OíTerecidas aos

verdadeiros Tortugnezes devotos do Encuberto. Nova edição. A que se

ajuntâo mais algumas nunca até ao presente impressas. Barcelona: M.

DCCCIX. In-8.° de 8.3 pags-, atóra uma em branco, final. E.

Edição estimada e também já rara. Bom exemplar.

Encadernada juntamente :-COZ.i£CÇ/ÍO de Profecias contendo profecias achadas n"u81

convento do Minho ; seguidas das do Bandarra e do celebre Pimentel, que tinta

nomeada adquiriu no Brazil. Tendo todas relação aos successos presentes e até

1900. Editor F. J. da Purificação. Porto: Typ. de J. L. de Sousa... 1849. In-S.o de

16 pags. ; vindo na 2.a uma Advertência do editor.

6

o%t.
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279— Bandeira Monteiro Subágua {.4)i/c»)ío)—Refugio dos porluguezes, por...

Lisboa: Na Imp. Regia. Annu 1830. Com Licença. ln-i.° de 36 pags. E.

Encadernadar juntamente ha varias outras obras de diversos autores, das quais cita-

remos as seguintes: <Poesias de António de Villasboas e Sampaio... AUTO da

lavradora de Ayro,... e Saudades do tejo, e de Lisboa,.,»-«/4/raro Gonçalves o

Magriço e os doze de Inglaterra, drama histórico... Por Jacinto Heliodoro de Fa-

ria Aguiar de Loureiro...» ; etc.

Banos de Velasco (Juan).—Historia pontifical...—Veja-se : IHescae {Gon-

çalo de).

280-Baptista (Fr. Gív^orio)- COMPLETAS \\ DA VIDA DE CHRIS-
||
TO CAN-

TADAS A II
HARPA DA CRVZ

|1
POR ELLE MESMO.

||
COMPOSTAS PELLO

P. M...
II
Monge da Congregação do Patriarclia || S. fíento em Portugal...

li
Com difcursos predicaueis pêra as tardes da Quarefina,

|! & pêra as

Fefias da Cruz, de NoíTa Senhora, & do
||
gloriofo S. João Euangeliíla.

\\

Dirigidas ao Reuerendissimo P. Fr. António dos Reis. . . || EM LISBOA.
\\

Com licença do Sancto Officio, Ordinário, & Paço
\\
Por Pedro (Jraesheeck Im-

preffor dei fíey. Anno Í623 \\ A cu/'ta de Thonie do Valle >nercador de livros.

In-á." de Vlll IT. (prels.) inums. e 133 niinis. na frente, além de uma com
a ProtestaçSo do autor e 18 de In lices, inums., finais. E.

As Vlll folhas prels. compreendem: frontispício- Approvac.am do... Padre Frey

Martinho da Apresentação... >-«Z./C£A^Ç/15>.- Dedicatória 'Ao Reverendíssimo Pa-

dre Frey António dos Reis...- «PROLOGO Ao Lector. -e um Soneto do Padre Fr.

Agostinho da Graça; umas Decimas do Licenciado Qeronimo da Silva d'Azevedo, e

mais dois Sonetos: um do Padre Fiey Bernaido de Braga, e outro do Padre Frey

António de Caruajal,-tudo em louvor do autor e da obra.

Clássico muito apreciado, mesmo no estrangeiro, como o contirmam as traduções caste-

lhana e italiana que de suas obras se fizeram. Multo raro.

Baptista (Joíep/i)-— SAM lOAM
||
BAPTISTA. ..— VeJL-se : Lopes Calral

[Fr. António).

Baptista de Castro—(Jouo)—Vpjase : Castro.

281— Baptista á'Esio —{João] —Judeo coneerso)—Consolarjam cliristaã, e Ivz para

^-"2? o povo hehreo. Sobre os psalmos do real propheta Dauid, que propheti-

zou dos mj sterios altíssimos, que auia de obrar o Sancto Rey Messias na

redépção do género humano: cc hum discvrso mtiy denoto sobre o Psid-

mo Beati immaculati. Declarados no sentido literal, por... Dedicada ao. ..

Senhor D. Theodosio.., Com licença. Em Lisboa. Na offic. de Pedro Craes-

heecJ:. 1616. In-4.° de x ff. prils. s. n., 105 num. na frente e 1 iniim. de
Tabooda. E.

Nas folhas prels. cncontr.im-se versos de Frawisco Naiiez Avilla, António Ooinez de.

Oliveira, Pauto Gonçalves de Andrade, Pedro Dias de Paiva, Manoel .Machado da
Matta, João Pinto Delgado e Jeronymo Freire Sarrão, sendo uns em louvor do au-

ctor e outros do Duque de Bragança D. Theodosio. No verso da ti. X vem uma
grande vinheta com a imagem de Christo, aberta em madeira ; além de outras

vinhetas no texto. As primeiras e as ultimas ff. estão manuscritas. -Rara.

-282 —l>IALOGO Eí^TRE DISGIPVLO, E MESTRE CATECHIZANTE. Onde
se resoluem todas as duuidas que os ludeos Obstinados costnmão fazer

C <^ contra a verdade da Fé Catholica ; Com efficacissiraas razões, assi dos Pro-

phetas santos, como de seus mesmos Rabbinos. Dedicada ji S. C. R. Ma-
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gestade dei Rey Philippe IIIl das Espanhas. Traduzido mui fielmente da

Escriptura, & Ratbinos. Por loam Baptista d'Es>te. (Antigas armas do reino).

Com íícença do santo oflicio, Ordinário, & dei Rey. — EN LISBOA, Por Ge-

raldo da Vinha, .inno 1621. Com Privdegio /?tní. In-4.° de IV ff. prels. inum.

(para: front., uma Dedicatória ao rei e outra Ao Prudente Leitor); 190

nums. na frente, para a obra, e III inums., finais, para a TAVOADA...
E. perg.

No ifirn da face da ultima H. vem o seguinte registo: Acabouse de imprimir este liuro

com todas as licenças necessárias, em vinte & cinco de Mayo, na era de 1621. poi

Geraldo da Vinha.

Belo exemplar d'esta obra apreciada e RARA.

Baptista Feo /'Jouo^—Veja-se : Fco. ,

Baptista Lavanha {João) — Vejase: Lavanha.

283-BAPTISTERIO i! E CEREMONIAL ||
DOS

||
SACliAMENTOS U DA SANCTA

II
MADRE IGREIA

i|
ROMANA. ,!

EMENDADO, E ACRECENTADO
i!
EM >t(^ S~^

MVITAS COVSAS, NESTA || vitima impreflaõ : conforme o Cathecismo
|| &

Ritual Romano.
||
Com todas as licenças neceffarias. ||

EM LISBOA.
\\
Na

Officina de António Aluarez Im-
||
prellor Delfíeij N. S. M.DC.I.V.

\\
A ciifta

de loão ^íiíarf: de Leão, Impreffor de liuros. ln-4.° de IV ff. (prels ) inums.

e 78 nums. na frente. E.

As IV ff. prels. compreendem: frontispício- «LICENC.AS.» -.TABOADA
|t
DAS COV-

. SAS CONTEVDAS
[| NESTE BAPTISTÉRIO, E CEREMONIAS || dos Sacramentos da

Sancta Madre Igreja
|| Romana» -e «Exorcirmo contra quaefquer animaes que dani-

fi-
II
cão os frutos da terra».

Todo o texto, incluindo os dizeres do frontispício, é impresso, a linhas alternadas, a

preto e vermelho.

Exemplar com a margem lateral de fora defeituosa. -Edição muito rara. ,

284—Barante ('iW. De). -Questions conslitulionnelles, par. . . PaWs: Masson .. rh -^ >

MDCCCXLIX. In-S.ode 175-11 pags. E.

285 Tableau de la littéralure française au dix-huitième siècle, par... ^ J~ G
Paris: Charpentier, 1845. In-8.o de IV-ItOl pags. E.

286—Barata {.intonio i^ratic/sco)—Cancioneiro Portuguez
||
Por F. |1 A. Barata

|1 /Y i^ €^(P
(Peg. vinheta lyp.)

|| CODIBRA \\
IMPRENSA LITTERARIA

|| 1866—In-8.»
peq. de XXIlI-ÍI-204 pags. B.

Na capa acresce mais, depois do nome do autor, estes dizeres : COM UM JUÍZO
CRITICOU DO SENHORW THOMAZ RIBEIRO (ocupa as pags. XI a XXIII prels.)

-Estimado. Primeira edição. Já rara.

Encadernadas juntamente, mais duas obras poéticas. Uma delas é a seguinte; El-YSA-
BETHA triunfante, poema heróico latino, em dois Cantos, de Fr. Jeronymo Vahia,

trasladado em versos soltos Por J.-A.-C.-H. Paris. Na Typ. de Paul Renoaard,

mi. In-8.0 de VIlI-136 pags.

287 O Manaeliaho de Évora. Romance histórico (1637), por... Com-
?<2/

J~ O
hra: Imprensa Litleraria, 1873. In-8.° de VIU-BOO pags. E. ^ ^

Nas pags. prels. V a VIII vem uma Dedicatória do autor ao seu amigo dr. Rodrigo
Augusto Cerqueira Veloso.

- O Rancho da Carqueja. Tentativa de romance histórico, baseado //^l^^~
'~

nos acontecimentos académicos do século passado, por. . . Coimbra: Imp.

Litleraria, i864. In-S," de XI-195-1 pags. E.

288-
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O 'O 289 tJm duelo nas sombras ou D. Francisco Manoel de Mello. Romance

histórico. (1630). Lkhoa: Lucas & Fi'lw— Editores. . . lS75. (Typ. da Biblio-

theca Vnivei-sal). In-S." de 284-111 pags. E.

Barata (A. F.).—Veja-se : Leoni [Francisco Erarislo).

290-Barbosa (-líns).— AR.\T0R1S CARDINALIS HISTORIA APOSTÓLICA

CVM
It
Cõmentariis Arii Barbosa lusitani : Salamanticas .

.

. M.DXVI.
b O

(Do frontispício damos a exacta reprodução foto-zineográfica qiie segue):

ARAT0R1SCARDINALI5HIST0R1A APOSTÓLICACVM
Cõiufiitar lis Arii Barbjfst lufitani:

Ex prluílcgío príndpum
Nequ is in Hifpania uendat aut et*

cudatfinearíiluflTupermKTu uc.

THcopbílus ad Lcíítorcd.njua ComentatJone
Arii Luíicani Prarcíptorls íul.

Prúnitó In undofò quLwjuIidare ucla profundo cft

Aufastát ignotas follldurcuias:

Natura íngcnlo uiclt.náç aítra fircut9

Subdidit império cjcrula cfifta fuo;

Tcrruit haud ilium Coeluai u ndic;:& undi^pontua
At^fuoafjpciítutcrrarcrj<aaprocul. , •.•

Arduus haud ílUdcdma: tumor obftítítondx „ v
HaudbrcoSaí&íyrtcsJcyancaiucpctrae.

Quín rapcrct folís patuJt quod pifcibus xquor<
Anbianaud£ndi:lauspriorucraiíuit'

Quí minus cccc ualetrcui Lufitania orlgo cfti

Cuígr3;conomengr7:cÍ3cixladcÍtí •.• •.» •«•

Publica diraifitprsdoraaudaínanfi •.»

BarboíkcelebrisdSiílilogqiulrl. •.• .•. .•
Dcfeniíítcrras:flurtusq;ingrc(rusAr3ror

DoftctuosifiuítusSruadafairadotnat. ••• ».• •.• •.•

Acnioccurrcbatpiccacaliginccoclú:

Horreb3ntq;icrímon1lraprofundaciarts« ••• •• V
Omnia fellci curíli o.-igrr.uk;íi; undas

íncaílascpdocc: fíidere primusaqias» ».• •••

Monftratí<ringenioquodnu!!v3scâíi»t^.^r3 'o' '.* '.'

Id troníire qucai qua saóonepísra
TcloSi - •,• •,•

In-fol. de cl (lEO) folhas numeradas na frente. E.

Na frente da primeira folha (parte superion os dizei-es reproduzidos acima, e no verso:

- «Arii Barbosae Lusitani Cármen in sacru poema Aratoris.> ; na ti. ii, frente e parte

do verso da iii o preambulo : «Arii Barbosse Lusitani ad iuuenes studiosos ||
bonar

literar praefatio in primu cõmetariu. >
; na restante parte do verso da mesma fl. iii

e em parte da iiii o: « Proloquia in opus Aratoris qua: graeci uocant prologomeni

:
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iii quibus de uita & poemate ipso non niuil.» ; da reJanfe parte da iiii ate parte

da frente da cl (150) o texto da obra e do Comentário-. Na restante parte da frente

e no verso da mesma li. et, quatro poesias em louvor e encómio de Árias Barbosa.

e

do seu Comentário. Em remate de tudo, vem o seguinte registo tipográlico : - «Im-

pressum Salmantic^ in sedibus loan-Hnis de Porris Mense Aprili M.DXVI.»

Estes Comentários do nosso erudito Aires Barbosa aos dois livros da Historia Apostó-

lica de Aratoris (ou Arator) são tidos como de grande erudição e, por isso, em muita

consideração e estima.

Edição primitiva, e parece que única. Bom exemplar. Raríssima.

Barata (Fr. Domingos^.—Sermão (io Acto da Fé... de Coimbra... 1699.

—\'ei)a,-se: Autos de Fé (Sermões de).

291— Barbe [Ahhé £.) -Cours ólémentaire de Philosophie, à Tusage des éta-

blissements d'é(iucation, rHistoire de la Philosophie ; Par... Paris, Le-

coffre et C'e, Í6V52. In-8.° de VIII-784 pags. E.

292-Barbosa MgosdnÃo).—DICTIONARIVM || LVSITANICO LATINVM
|| IVSTA ..y

SERIEM ALPHABETICAM ||
OPTIMIS, PROTISQ. DOCTISSIMORV.VI

1|
Au- ^/A ^ ^

ctorum testímonijs perutili quandam H expositione locupletatun,
||
CVM

copiosíssimo LATINI SERMONIS ||
índice, necnon libello vno aliquarum

Regionum.Ciuitatum
1|
Oppidorum, Fluuiorum, Monlium, & Locorum, qui-

bus,
II
veteres vti solebant. Omnia in studiosae iuuen- ;|

lutis gratiam, &
vsum collecta

||
Per Augustinum Barbosam Lusilanum. |1 Ad Illustrissimum

D. D. F. Prudentium de Sandoual Tudenseni Episcopum 1| Philippi Hispa-

niarum Regis Cathollci Historiographum
|| (

Vinheta aberta em madeira, con-

tendo as iniciais : I H S.)
||
Gum Priuilegio Régio, facultate Superiorum

II II
Bracharse \\ Sub signo lESU supra duabus Fortunis.

\\
Tijpis, & ex-

pensis Fructuosi Lande Basto. MDCXL (1611). TtLcado a reis em pa-

pel. In-fol. peq. de XL ff. prels s. n., 1208 colunas (2 por pags.), uma f.

de Regislrvm e mais lo pags. com 2 colunas de impressão cada. E.

Nas fl. prels. traz versos em louvor do autor e da obra, de : Satvaíoris a Costa d'Al-

mada, Didaci Avimaraiio Golias e Simonis Vaz Barbosa. O front. é impresso a preto

e vermelho. -Exemplar falto da ultima folha. Apreciada e muito rara.

293 Thesanras locorum communiuni Jurisprodentia; ex axiomatibus X"ã^ Õ O
Augustini Barbosae, et analectis .lo. Oltonis Taboris, aliorunque concina-

tus. Coloniw Allobrogiim, Sumptibus Marci-Michaelis Bovsquete à: Sociorum.

M.DCC.XXVn. In-fol. 2 vol. E.

Barbosa (Dwaríí)— Livro de. . .— Veja-se: Collecção de noticias. .

,

294—Barbosa (D. /osc)—Archiathenaeum Lusitanum, sive Regale Collegium yf^ » '^

Collimbriense . . . Ulyssippone, Josephi Antonii á Sijlva, 1733. In-4.° de XXXVI-
280-1 pags. E.

Esplendida edição, de perfeitíssima execução tipográfica. Enriquecida e embelezada

com lindas letras iniciais, cabeções alegóricos e Horões de remate, tudo primoro-

samente gravado a buril em chapas de metal (G. F. L. Debric inv. et sculp. aii"

1733).

Exemplar de tiragem especial, em papel de superior qualidade e grande formato ; bem

encadernado. - Nesta espécie muito raro.

295 Breve narrac,aõ da admirável vida, e prodigiosa morte do B. Pe-

dro Neglez, eremita, natural de Lisboa, Traduzido de Latim em Portuguez

em beneficio da pátria por . . Clérigo Regular. Dedicada ao Senhor Joaõ

4i-
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Vok OT?

Alvares da Costa., . (Peq. vinheta tip. de ornamento). Lnhoa Occidental,

Na Ojjic. de Manod Fernandes di Costa. . . Anno i738. In-8.» peq. de XXXIX
(inums.)-141 pags., afora Ires em branco, finais. E.

As XXXIX pags. prels. inserem: titulo- Dedicatória.- «A Quem quizer ler H Prologo [|

do Traductor»-e « Licenças >. (Do Santo Officio-Do Ordinário- Do Paço).

A frente do frontispicio vem uma gravura a buril em chapa de cobre (Bern. Fr. Bo. ex.

Lx" 1738), contendo a imagem do Santo. -Estimada e rara.

296 Catalogo chronologico, histórico, genealógico, e critico das Rai-

nhas de Portugal, e seus filhos. Lisboa. Na Offic. de Joseph António da Syl-

va. 17i7. In-4.° gr. de xxx.491 pags. E.

Ornado com os escudos das rainhas, desde D. Thereza até D. Maria Anna d'Austria,

esposa de D. João V. Muito estimada. Belo exemplar. Não vulgar.

297 . Elogio de D. Pedro Balthezar de Almeida de Lencastro Commen-
dador da Ordem de Christo, OITerecido ao Excellentissimo Senhor princi-

pal Lancastro, por... Clérigo Regular (Vinhet-i com a figura da Fama).

Lisboa Occidental: Na Ofjlcina de António Isidoro da Fonseca, Com todas

as licenças necessárias. Anno M.DCC.XLI. In-4.o de XVI (inums.)-56 pags. E.

As XVI pags. prels. compreendem: frontispicio- Dedicatória -e « Licenças >. {Do Santo

OlBcio-Do Ordinario-Do Paço).

Magnifica edição, impressa em excelente papel de linho e adoinada com uma bela gra-

vura a buril (O. F. L. Debrie scutptor Regias dei. et sculp. 1741), contendo o retr.

(busto) de Dom Pedro de Almeida de Lancastro.

Belo exemplar, de tiragem especial em papel de superior qualidade ; com linda ene.

de couro vermelho, a qual tem as pastas ornamentadas de largas cercaduras im-

pressas a oiro. -Nestas especiais condições, muito apreciável e raro.

298 HISTORIA DA FUNDAÇÃO DO REAL CONVENTO DO S. CHRISTO
Das Religiosas Capuchinhas Francezas, VIDAS DAS SUAS FUNDADO-
RAS, e de algumas Religiosas insignes em virtudes, Escrita por voto AO
MESMO SENHOR CRUCIFICADO POR D. JOSEPH BARBOSA. .. LISBOA :

(15) Na Officina de FRANCISCO LUIZ AMESO,... M. BCG. XLVIII...

ln-4.'> de VIU ÍT. prels s. n. e 477 pags. E. perg.

Adornada com uma gravura representando Cristo na cruz, e duas outras: a l.icom

o retr. da Reverenda Madre Maria de Santo Aleixo..., e a 2.a com o da Reverenda
Madre Cecilia de S. Francisco. Ambas estão assinadas: Francçus Vieira detineavit-

Micel Le Bouteux sculpsit. 1749 wíatis suw 67. Apreciada. Bom exemplar. RARA.

SA
299 Memorias do Collegio Real de S. Paulo da Universidade de Coim-

C <~^ bra, e dos eoUegiaes, e porcionistas, OíTerecidas a.. . D. João o V. Por. .

.

S. ind. de l., n. de d. da tmpr. (172 . .) In-fol. de VIlI-426 pags. E.

As VIIII pags. prels. inserem: titulo -Dedicatória a D. João V-Proemio, ou Pream-

bulo: .A QUEM LER..

O texto da obra propriamente dito abre com uma c INTRODUCÇAÕ».
Separata das «Memorias da Academia Real da Historia Portuguesa» ?-Multo rara.

Vida de S. Vicente. ._Veja-se: SANTÍSSIMO SACRAMENTO
(Fr. João de).

«

300—Barbosa Canaes de Figueiredo CasJello-Branco (José)— Estudos biogra-
phicos ou noticia das pessoas retratadas nos quadros históricos perten-
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// O O

gò-/(<='

centesá Bibliotheca Nacional de Lisboa. Lisboa, Imp. Nacional, \S5i. In-4 o

de LXXvi-317-ll pags. E.

Trabalho interessante e estimado. Pouco frequente.

301— Barbosa de Carvalho (Trislam)—Peregiinaçam chrislã, que contem hum
epilogo das obras de Deos N. S. desde a creaçam dos Anjos, do Mundo,

do iiomem, da vida, Pay.\ão, e morte do Redemptor, e da Virgem Senhora

nossa, Com a predestinaçam, e sinaes dos predestinados, alé a Triun-

fante, e Celestial Cidade de Jerusalém. OíTerecida ao... Senhor Nuno da

Cunha e Ataide... Composta pelo Bacharel... Natural de Condeyxa, e

novamente emendada nesta ultima impressão. (Vinheta-marca do impres-

sor)
11
Lisboa: Na Ofíic. de Pedro Ferreira. . . Anno M.DCCXLIV. . . In-4.° de

XXII (inums.)-532 pags. E.

Livro clássico e estimado. Segunda edição (a 1.» é também de Lisboa, por Gonçalo da

Vinha, 1620, in-8.o). Os exemplares são raa)s no mercado.

302— Barbosa du Bocage (Manuel Maria rfe^— Poesias, colligidas em nova e

completa edição dispostas e annotadas por I. F. da Silva, e precedidas de

um estudo biographico e litterario sobre o poeta, escripto por L. A. Re-

bello da Silva. Lisboa. Typ. de A. J. F. Lopes, 1853. In-8.o, 6 vol. E.

Excelente edição e a mais estimada de quantas se teem feito das obras do insigne poeta

setubalense. O volume 1.° é adornado com o retrato de Bocage. -Já rara.

303-Barbosa Homem (/'edro)—DISCVRSOS |1 DE LA IVRIDl- H CA, Y VER- __
DADERA

II
RAZON DE ESTADO, FORMA-

11 dos fobre la vida, y acciones ^ ^/
dei Rey don luan el |1 IL de buena memoria, Rey de Portugal, lia-

|| mado
vulgarmente el Príncipe

|1
Perfecto.

||
CONTRA MACHAVELO, Y || Bodino,

y los demas políticos de nueftros
1|
tiempos, fus fequazes. H PBIMERA

PARTE. 11 DIRIGIDA A LA CATOLKl'^ MAGE-!|stad dei Rey Felipe IIII,

de las Efpaiias,
1|
nuestro fenor.

|1
Autor Pedro Barbofa Homem, lurifcon-

fulto Portu-
11
guês, y Real Magil"trado.

:|
(Logar de peq. vinheta tipográ-

fica de ornamento) |1 '\ Ímpre/To en Coimbra con Iodas las licencias ne-

ce/Yarias ||
En la imprenta de Nicolau Carvalho, impre/Tor dei Rey. (16-26).

In-4.=' de XII fT. (prels.) inums. e H.S4 nums. na frente, além de uma em
branco, .36 de INDEX ALPHABETICO DE LAS P\LABRAS, Y SENTEN-

- CIAS MAS NOTABLES, QVE EN ESTE libro le contienen.», e duas com :

«PARA LA GENTE OCVPADA«, e: (^ PARA TODOS. fW) ». E.

As XII folhas prels. compreendem: ante-rosto (escudo d'armas de Portugal, encimado
por viseira e cabeça de dragão alado)- frontispício- Licenças e Aprovações -Dedi-
catória : . A LA CATÓLICA MAQESTAD DEL REY DON FElipe IIII. . (Datada de:
. Coimbra á 22 de Agofto de 162(). )-. fROLOGO, O APOLOGIA ai iecíor.»- Ou-
tra dedicatória: «A DOM AFONSO FVRTADO DE Medoça. Arceoirpo, & feiior de
Braga...»-

! Licencia dei Ordinário de Coimbra. > (Datada e subscrita: Coimbtal2
de Agofto, de 626. - Bernardo da Fonseca Sarayua.»).

Livro importante e muito estimado. Magnifica edição (única publicada). Belo exemplar.
Bastante rara.

No verso da folha do ante-rosto, a seguinte e curiosa nota a respeito do autor e da sua
obra. :- Pedro Barbosa Homem, o primeiro jurisconsulto do seu tempo, foi solicitado

por Filippe 2." de Hespanlia p" escretrer acerca dos direitos de Castella d coroa por-
tugueza. Recuzou-se heroicamente, alegando que os direitos eram todos da Casa dt
Bragança. Não obstante, dedica a Filippe IV este livro .'

304—Barboza Leão (Dr. José)—Elementos de gramática pQrtugueza, pelo...

Porlo: Ttp. de Ant. José da Stlva TeLreira, 1886. In-8.°de XIV-260-I pags. E.

O

^ s-O
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^ ^ 805- Barbosa Machado (Diogo) — BIBLIOTHECA
II
LUSITANA... LISBOA...

Ji (Do jroniispicio do primeiro volume dmnos a reprodução foto-zincográlica que

tegue)

:

BIBLIOTHECA
LUSITANA

Hiftonca, (.litica, c Cronológica.
NA QUAL SE COMPREHENDE A NOTICIA DOS AUTHO

re> Porruguczcs , c dav Obra? , que rompiiferaó dcfdc o lempo

da promulgação da Lcv da Gra(;a acc o tempo prczente.

O f F E R h C 1 D A

À AUGUSTA MAGESTADE

D- JOÀÒ V.
NOSSO SENHOR

DIOGO "b^^ARBOSA
MACHADO

IJIy/fpcneti/t ylíliadt lU Pjirochal l^rt/j <U Santo Adrião de Srvir , t Aíadt-

mm do Numtro dt Aítdtmi* RealTOMO I

LISBOA OCCmENTAL
Na OÉBciM de ANTÓNIO ISIDORO DA FONSECA

Aono de M "TT CC XXXVl

Com Iodai lu licfnfas nectjjariai.

(O original mede 330xl8'2mM)

In-fol. de LXXX pags, (prels.) inums. e 767 nums., além de uma em
branco, final.
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As LXXX pags. prels. inserem: ante-rosto (com os seguintes dizeres dispostos em duas

linlias: «BIBLIOTHECA
;i
LUSITANA) (pags. I e II) ; frontispício (III e IV-naquela

o titulo acima reproduzido; esta em branco); Dedicatória a D. João V (V a X) —

«PROLOQOi, A BIBLIOTHECA
II
LUSITANA. (XI a XXXIV) ; .LICENÇAS

|1
DO

SANTO OFFICIO.. (CENSURA DO M. R. P. M. Fr. ANTÓNIO DO SACRA-
MENTO

\l
da Ordem dos Pregadores... (XXXV e XXXVI), e CENSURA DO M. R.

P. D. CAETANO DE QOUVEA, \\ Clérigo Regular... ^-ãmh^s datadas de Lisboa,

1739 (XXXVII e XXXVIII); <DO ORDINÁRIO.. (CENSURA DO MUITO R. P. M.

Fr. AGOSTINHO DE'\S. Boaveatura. . .>-datíáí de Lisboa, 1739 (XXXIV a XLl);

e -DO PAÇO. {CENSURA DO VISCONDE DA ASSECA, DO CONSELHO DE\\

Sua Mageftade, e Académico de numero da Academia Reali - á^tída. de -«Lisboa

Occidental 7. de Dezembro de 1739. (XLII) -«CARTA |!
DO

:

ILLUSTRISSIMO SE-

NHOR
!
CONDE DO VIMIOSO» -datada de 2. de Abril de 1741. (XLIII e XLIV);

Numerosas poesias (umas em português e outras em latim) em homenagem á obra e a

seu autor (Epigramas, Sonetos, Odes, Elogios e Romances), subscritas pelos seguin-

tes autores: Conde de Vimioso (Epigrama em latim e Soneto em português), Fran-

cisco de Pina, e de iVlelIo (Soneto cm português), João Manoel de Mello (Romance

endecasylabo em português), Tliomas Caetano do Bem (Ode e Epigrama em la-

tira), O. S. M. D. D. P. (Elogiam em latim), Manoel Pereira da Costa (Romance

IL. quadras em verso alexandrino, em português, acompanhado da versão latina por

D. J. B. C. R.), D. Joachim de Santa Anna (Romance em português), Brás José Re-

bello Leite (Romance), e Estacio de .Mmeida (poesia em latim) (Tudo inserto de

pag. XLV a LXXVII).- Novas Licenças (DO SANTO OFFICIO-DO ORDINARIO-
DO PAÇO), datadas de Lisboa, Dezembro de 1741. (LXXVIII); e «ERRATAS
EMEiNDADAS. (LXXl.X-a L.XX.X em branco). Todo o texto das pags. preliminares

é composto a toda a largura das mesmas, e o da obra propriamente dita é a duas

colunas por pagina.

A parte artística que embeleza este primeiro Tomo consiste no seguinte: dois cabeções

decorativos (o primeiro, a encimar a Dedicatória a D. João V, é de desenho que

se harmonisa com a ideia que determimou a mesma Dedicatória; o segundo, no alto

da primeira pagina numerada, encimando o texto da obra, é de desenho com moti-

vos inspirados no assunto versado pela mesma obra); duas lindas letras iniciais fi-

guradas, a primeira na Dedicatória, e a segunda no texto da obra ; e uma magni-
fica gravura de pag. inteira (impressa em separado) mostrando Diogo Barbosa Ma-
chado, na sua biblioteca, sentado junto a uma mesa e segurando com a mão es-

querda um dos volumes da sua obra, o qual, aberto, descansa sobre a perna es-

querda do ilustre bibliógrafo. Na parte inferior da gravura o escudo d'armas do
erudito abade de Sever.

Os dois cabeções estão assinados : O. F. Debrie sculp.^ Regias iiivenit et sculp. 1741);

as duas letras iniciaes: Debrie Jeclt, e a gravura com o retrato: Kelber pinxit.-S.

H. Thomassin Sculp.

— TOMO II. (A mesmu gravurinha que vem no frontispício do tomo I,

e que ainda se repete nos III e IV)
||
LISBOA:

\\
Na 0\]kiaa de IGNACIO

BOLBlGUESl] WAnno de M. D. CC. XLVII.
\\
Com todas as licen-

ças wece.ísanas. In-fol. de IV pags. iniims. e 926 nums., afora uma inum. de
EIíRATAS EMENDADAS e uma em branco, finais.

As IV pags. prels. inums. são para o ante-rosto e rosto.

O texto deste volume, que abre com uma letra inicial ornamental (Debrie f. i746), é

também encimado pelo cabeção decorativo que está sobranceiro ao texto do tomo
1, cabeção que se vê ainda nos tomos III e IV.

TOMO in\\ (Gravurinha)
|1
LISBOA:

\\
Na Ofíkina de IGNACIO RO-

DBIGUES.
II I

Amo de M.DCC.LÍI.
||
Com todas as licenças neceffarias.

In-fol. de IV patís. prels. inums. e 798 nums., não incluindo uma inum.
de ERRATAS E.MENDADAS e uma em branco, finais.
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As IV pags. prels. compreendem ; as duas primeiras o ante-rosto, e as duas restantes o

frontispício.

No alto da l.a pag., encimando o texto, o cabeção decorativo já mencionado; e abrindo

o mesmo texto, um artístico L ornamental (Debrie f.).

TOMO IV.
II
QUE CONSTA DE MUITOS AUTHORES NOVAMENTE

^ií

II
coUocados na Bibliotheca, e de outros illuslrados, e eineniados, im-

pressos
II
nos Ires Tomos precedentes

||
(Gravurinha)

[j
LISBOA,

\\
Na Ojfi-

cina Patriarcal de FRANCISCO LLIS AMENO.
i\

—
||
M. DCC. LIX.

II
Com as licençaí neceffurias. In-fol. de VIJI pags. (prels.) iniims. a 721

nums., não contando uma em branco, três inums. e uma outra ein branco,

finais. - Os quatro volumes E.

.\s VIII pags. inums. compreendem: ante-rosto (I e II); írontispicío (111 e IV); e

«ADVERTÊNCIA 11 AO LEITOR (V a Vll-a VIII está em branco); as 721 nums.,

o seguinte texto: Suplemento (Letras A í V) (pags. 1 a 274); «INDE.X 1.
1|
DOS NO-

MES DOS AUTHORES,
II
DOS QUAES OS NOVAMENTE ADDICIONADOSW

liefte quarto Tomo fe notaõ com efte j'iiial, e com efte ^^ aqueltes de que || fe

fez memoria no primei^-o, jegundo, e terceiro Tomo, em
\\
que fahem correctos, e

augmentados. (275 a 329); INDEX II.
1|
DOS

1|
APPELIDOS DOS AUTHORES. (330

a 3S0); .INDEX III.
1|
DAS H PÁTRIAS DOS AUTHORES.. (Dividido por Cidades,

Villas e Concelhos, Aldeias, Lugares, e Freguezias ; Ilhas, Africa, Ásia, America, e

ainda: .Authores dos quaes se ignora a Pátria) (38! a 449) ; «INDEX IV. II DOS AU-

THORES PROFESSORES 1|
DE ORDENS RELIGIOSAS. (450 a 477) ; «INDEX V.

Ij

DE AUTHORES QUE POSSUIRÃO DIGNIDADES ' ECCLESIASTICAS. (478 a

482)-.INDEX VI.llDE AUTHORES, QUE POSSUIRÃO DIGNIDADES ||
SECULA-

RES. (483 a 487) ; e «INDEX VII.
|| DAS MATÉRIAS, EM QUE ESCREVERÃO \\

os

Authores, distribuídas nas seguintes Classes. (488 a 721); e, finalmente, as três ulti-

mas inums.: .CORRECÇÃO 11 DOS ERROS DO AUTHOR, E IMPRESSÃO \\
inclui,

dos nos quatro Tomos da Bibliotlieca Lusitana'.

O texto das pags. prels. é composto a toda a largura das mesmas pags. ; o das 721

pags. imediatas, a duas colns., e o das três inums, finais, a seis colns.

No alto da primeira das 721 pags. nums. o cabeção decorativo já utilizado, em idênticas

circunstancias, nos três tomos precedentes ; e abrindo o texto da mesma pag., uma
linda letra inicial (A) ornamental (Debrie fecit.)

Obra realmente preciosa, reveladora de enorme erudição e justamente tida por um verdadeiro

monumento biográfico e bibliográfico
; a primeira sem duvida que, no género, se im-

primiu e publicou em Portugal ; fonte abundantíssima de curiosas noticias não sõ

relativas aos nossos antigos escritores e seus trabalhos literários, mas também a

muitas outros assuntos concernentes á nossa história civil, eclesiástica, militar,

etc; ainda hoje insubstituível por conter a relação de imensas obras que seus au-

tores, embora portugueses, compuseram em latim e em vários outros idiomas e

ainda por dar noticia d'aquelas que até agora se tecíu conservado inéditas, e que

não achamos descritas nem citadas em outros tratados similares posteriormente es-

critos e dados á luz da publicidade.

A edição, de grande esmero tipográfico, é impressa em magnifico papel de linho e enri-

quecida com as gravuras acima mencionadas. É hoje EXTREMAMENTE RARA no

mercado. O exemplar que apresentamos está em perfeito estado de conser> ição.

306 Memorias para a fiistoria de Portugal, que comprehendem o go-

verno dei Rey D. Sebastião, único em nome, e decimo sexlo entre os Mo-

Q^ narchas Porluguezes: Do anno de 1554, até o anno de 1561. Dedicadas a

El-Rey D. João V... Escritas por Diogo Barbosa Machado .. Tomo I.

(Vinheta., que se repete nos seguintes tomos). Hsboa Occidental. Na Offic.

de Joseph António da Silva... M.DCC.XXX. VI. In-fol. de xxni fl'.

inums,, xv-vi-656-2 pags., ante-rosto alegórico grav. e retr. de D. Sebastião.
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Tomo II. 76. Na mesma Typ. M.DCC.XXX.VIl. In-ful. de viu IT. inums.

e 813-1 pags.

Tomo III. 76., ih., M.DCC.XLVII. In-fol. de vi fT. inums. e 654 pags.

Tomo IV. Ibd , ibid., M.DCC.LI. In-fol. de vnt IT. s. n. e 460 pags.—

Segue-se com nova numeração: *

RELAÇÃO da primeira jornada, que fez a Africa no anno de 1574. O

Serenissimo Rey D. Sebastião, escjrllapelo mesmo Principo. De 63-ipags.

comprehendendo de pag. .5.5 em diante;

TESTAMENTO Del Rey D. Sebastião.—í vols. E.

Contem, além do descripto, diversas vinhetas por Debrie. Obra muito apreciada. Pouco

vulgar.

307—Barbosa Machado (Ignacio).—Faslos politicos, e militares da antiga, e

nova Lusitânia em que se descrevem as acçõens memoráveis, que na paz,

6 na guerra obrarão os porluguezes nas quatro partes do mundo. Lisboa,

Na Ofjic. de Ignacio Rodrigitez, •1745. In-fol. de lxxxvii-7I1-3 pags. E.

Obra muito interessante, na qual, por efemérides, são registados e descritos os mais

assinalados feitos que os portugueses obraram em todas as partes do mundo. -De
muito interesse também para a historia brasileira.

O texto é esmaltado com diversos cabeções decorativos, gravados a buril por Debrié.—

Estimada e pouco vulgar. — Tomo I e único que se publicou.

308 Historia critico-chronologica da instituiçam da festa, procissam, e

/Os(o^

Historia critico-chronologica da instituiçam da festa, procissam, e h/ /J i- "^

officio do Corpo Saiitissimo de Ghristo no Venerável Sacramento da Eucha- ^^h-r- "^

ristia. e das eracas e nrivIleBinsi. nne ns rnmanns PnnMfic.es c.c\nrpAcm7\ n '

í-i
o cj

ristia, e das graças, e privilégios, que os romanos Pontifices concederão .i

esta grande, e devotíssima Solemnidade. Mostra-se a sua verdadeira ori-

gem, e antiguidade, &c. Lisboa. Na offic. Palr. de Franchco Iaííz Ameno.

MDCCLIX. In-fol. de xiv-216 pags. E.

Clássico muito apreciado.- Excelente edição (única publicada). Belo exemplar. -Rara.

309 NOTICIA
! DA ENTRADA PUBLICA ||.Que fez na Corte de Paris

ern 18. de Agofio de 1715.
||
O EXCELLENTISSI.MO SENHOR || D. LUÍS

MANOEL
II
DA CAMAliA

i|
CONDE DA HIBEYRA GRANDE ] DO CONCE-

LHO DEI. REY i\OSSO SENHOR .. 1!
...

||
Embay-

||
xador Extraordinário

à Mage-ltaie Chriftianiílima ! DE LUÍS XIV.
il
O GRANDE !; (Vinheta tipo-

gráfica de ornamento)
1|
LISBOA.

\\
Na Ofíicina de JOSEPH LOPES FER-

REIRA, Impre/T<jr
\\
da Rainha nuíf.t Senhora.

\\ || M.DCC.XVI. í Com
todas as licenças neceffavias. In-l.o de 14 pags., afora duas em branco, fi-

nais. B.

Relação interessante. Muito estimada e rara.

310 Vindicias apologéticas e criticas, contra o Prologo Anticritioo que

escreveo o P. D. Lourengo Justiniano da Annunciaçam. . . Impugnando a

dissertaçam e Appendix dos fastos políticos e militares da Lusitânia ; Mos- Q^ç/ Ç'~^c
trão-se os Erros Palmares, em que cahio o P. Francisco de Santa Maria,

no seo Anno Histórico, Diário Portuguez ; Compostas pelo doutor. .. (Logar

de artística vinheta tip. de ornamento). Em Paris, Na Ofíicina de Francisco

Ambrósio Didot. M.DCC.LX. Com licença do Superior. In-fol. gr. de 421

pags. E.

Interessante e muito estimada. Excelente edição. Belo exemplar. Bastante RARA.
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311—Barcellos (Fr. Francisco de).— Salutiferae 1! CRYCIS TRIVM-||phus in

Ghristi Dei Opt. Max.
||
Gloriam, el ad Chrifiianae mé- H lis folalium, Per

^ (-'/ O ^ quedam reli-
||
giofú D. Hieronymi Carmine, ||

et firudi, pio tamem ex-

- "^ preflus.
II

155;í. (Na frente da ultima fl. do volume o seguinte registo ti-

pográfico) :- ÈAX' l'Dí:B.4]Vr
||
mNlMBRlC.K lOANNES

\\
Barrerius, d-

luanne» Aluarus Tij
\\
pographi Regij. Amw /'nlu

\\
tts no/mv Milelfimo

\\
Qitin-

quage/y.
||
III xv. Kakndas Mias.

\[ ^^ ||
. In-8.» peq. de X IT. (prels.)

inums., 286 pags. nnms. e uma folha final, (jue apresenta apenas, na

frente, o registo acima transcrito. E.

As X folhas prels. inserem : titulo (encimado por uma cruz, e tudo dentro de portada

formada por qua«ro vinhetas de ornamento tipográfico (abertas em madeira), sendo

a da margem lateral de fora dividida em três parles, cada uma com sua imagem de

santo) — Licença ou visto de Fr. Hieronymus ab Azãbuja (Fr. Jerónimo de Azambuja)

(datada de M.D.LIl.)-«EPlSTOLA ;; AVTHORIS AD EPIS
II copum Lirienfem.

|1

PRAESTANTÍSS/MO \\ Domino Blafio primo Lirieris H vrbis Episcopó, Frater Fran-

II
cifeus Barcelenfis.il S. D.= -«Ad eundem epis- 1| copum Lmenfem.^ EPIGRAMA' -

«Annotationes
II
frreues in omne opus» — uma pequena declaração; e, em remate, a

marca dos impressores (um dragão alado enroscado em um tronco d'arvore de que

se desenrola um fitilho com a legenda: SALVS VITE).

O registo final também remata com uma vinheta de ornamento tipográfico.

A impressão é executada com caracteres itálicos, á excepção da Licença, títulos das varias

peças que enchem as ff. prels. e do registo final.

Autor assas erudito e muito enaltecido por Barbosa. Primeira e única edição. Multo
para.

Barcellos (D. Pedro—Conde de)—Veja-se : Pedro (/).).

312-0 BARDO, JORNAL DE POESIAS INÉDITAS.—REDACTORES, A. P. C—
'O F. X. DE NOVAES. Nova edi(,-ão. {Vinheta tip.) PORTO: EDITOR, FRAN-

CrsCO GOMES DA FONSECA.—í8U-hl. In-8.° gr. 2anos ou vols. de 11-384

e IV-200 pags. R.

O front. do 2.o ano, em vez dos dois nomes dos redactores que vêem no primeiro, traz

somente: REDACTOR, F. X. DE NOVAES.
Publicação, no género, muito interessante e apreciada. Compreende poesias dos me-

lhores escritores portuguêíes contemporâneos, dos quais citaremos Camillo Castello

Branco.

Edição tida como primeira. Exemplar falto das ultimas oito pags. do 2.o ano. -Multo
rara.

.. 313—Baret (í?«g(''He).— Hisloire de la littérature espagnole depuis ses origines

^^ ^ Iss plus reculées jusqu'a nos jours, par... Paris ^ Dezebry, F.d Tandou et

('^
, 18G3. In-B." de XV-602-I pags. E.

O a>

•H-

314— Barni (Jm/ís). -Napoléon ler et son liistorien M. Tliiers, par... Paris:

Germer Baillière, 18(19. In-S." de XVI-370-I pags. E.

315—Baron (Brueys et PaZarraí).—(Euvres de... Nouvelle édition. Paris.

Boudoiiin Frères... M DCCC XXVIII. In-12.° de 334 pags. E.

316—Barradas (JUaiioeZ).—Relação da viagem e successo que tiverào as nãos

Águia, e Garça... 1530.—Veja se : Gomes de Brito {Bernardo).

317—Barreira {Fr. Isidoro deA—HISTORIA
|1 DA *IDA, E MAR-

i!
TVRIO DA

Mí^
(? GLORIOSA VIRGEM

j]
Santa Eria, Portugiieza nossa, Freyra da Ordem

||

do Patriarcha Sam Rento, natural de Nabancia, que hoje lie a notauel

Villa de Thomar
||
em o Reyno de Portugal.

Ij
A relação de fua milagrola
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s-nfí-^

íepiiltura, feyta por mSos |1
dos Anjos dentro das agoas do rio Tejo,

||
onde

eltà íeu Santo Corpo, y AGOBA NOVAMENTE COMPOSTA
li
pello Padie

Meltre. . . 11
(Vinheta com a imagem da santa) |1

EM LISBOA.
||
Com. todas

as licenças ^ approvaçues neceffarias. \\ Por Antono Alvarez. Anno

1018. In-4." de VIII ff. (prels.) inums., 79 nums. na frente e mais VI

inums. finais. B.
•

Nas ff. prels. e finais ha poesias de diversos autores em louvor da obra e de Santa Iria.

A ultima folha do volume traz apenas, na frente, a marca do impressor (aberta em ma-

deira e com a seguinte divisa : DEMO.NSTRA iWIHl VIAS TVAS DOIWINE), seguida

pelo j-egisto: «EM LISBOA. || Cum todas as licenças neceffarias. \\
Por António

Aluarez. Anno.
|i
1618.^

Clássica e muito estimada. Primeira edição. Exemplar com a oitava fl. prel. manuscrita.

— Muito raro.

318 REGRA
!| DO NOSSO GLO- jj RIOSO PADRE S. BENTO jj

Abbade, ConfeíTor, & Patriarcha |! de todas as lieligiões
||
Dada aos

fYeyres da Ordsm do NoíTo Senhor Jesu Crifto, ^ traduzi- 11 do de

Latim em Português, na forma que primeyra foy approvada, H ^ confir-

mada pelos Summos Pontífices, quando a
|j
mefma Ordem fe reformou.

1!

Agora segunda vez imprelf a, por mandado do. . . :| . . . Fr. Jofeph de .Melo

II
iLogar de vinheta figurando uma t;ruz)

||
EM COIMBRA,

||
Com todas as

licenças neceffarias. Na Otticina de JOSEPH FERHEYRA. . . ||
... Anno

de 170.5.— In 4.°de XII fT. (prels.) inums. e 56 nums. nt frente E.

As XII ff. prels. inserem: tituIo-«Licenças'.- Dedicatória «Ao Reverendiffimo padre

IWeftre Frey André Pacheco Dom Prior do Cõvfto de Thoniar...»- Outra : -A toda

jagrada Religião, Freyres da Ordem de CA/í/ío.. .«-«Taboada alphabetica das .

coufas principaes. ..«-«Lugares da divina Efcriptura^. --Tãboida. dos Cipilulos que

nefta Tanta Regra le contem" - «Summa das letras Apoftolicas. . .'

Clássico.— IVluito apreciada. Segunda edição (a l.a é também de Lisboa, 1623, e consti-

tuem um 4.0 de XII-56 ff.). Bastante rara. E.vcelente exemplar.

»

319 Tractado das siijnificaçoens das plantas, flores, e fivctos que se //^~^ I
referem na Sagrada Escriptura. Tiradas do diuinas, ^ humanas letras Uy^ O C>

cõ suas breues considerações pello Paire Frey Isidoro de Barreira, reli-

gioso da Sagrada Ordem de Chrlsto. {Cruz da Ordem de Christo dentro da tar-

ja em oval). Com todas as licenças necessárias. Em Lisboa. Por Pedro

Craesbeeck. Impressor dei Rey. Anuo 1623. In 4." de Vlll ff. ptels. inums.

õOí pags, e X ti. mais inums., ins..rindo: Sacice Scnptvra' loca..., e no

verso da ultima a Errata. E.

Estimada, hrontispicio com ligeiros defeitos, no mais bom exemplar. Primeira edição.

Muito rara.

32r A mesma obra -.—Lisboa: AVi Ofpc. de Manoel Lopes Ferreijra, & 697 ^
à sua custa. M. DC. XC. VIII. (1698). In-á." de VIII-527 pags. E.

Edição também mui pouco vulgar no mercado.

321 — Barreiros (G(7s;)ar). — Chorographia de algvns Ivgares que stam em hum

caminho, que fez Gaspar Barreiros ó anno de M.D.XXXXVI, começado na

cidade de Badajoz em Cástelia, até á de Milam em Itália, cõ algSas outras

obras, cujo catalogo vai scripto com os nomes dos dictos lugares, na fo-

lha seguinte. {Brasão d'armas) *\ Impresso em Coimbra por loã Aluarez, impres-

#^^ ^2
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sor da Vniuersidade, & por mandado do doctor Lopo de Barros do desembargo d'el-rei

nosso senhor, & cónego na Sé d'Euora. mdlxi. ^ Vendense à dous tostões em papel.

In-4.'' de xn 2i7-l ff.

—

Seguemee estes outros tratados:

Censvras de Gaspar Barreiros sobre qvatro liiiros inliluhidos em
M. Porlio Catam de Originibus, em Beroso Chaldaeo, em Manelhon Egy-

pH% & em Q. Fábio Piotor Romano. {Esfera armilar). Em Coimbra. % Per

loam Aluarez. . . Anno de mdlxj. 10-4." de 55 ff. s. n. e uma em branco.

— Commentarivs de Ophyra regione apvd divinam scripturam cõ-

memorala, Vnde Salomoni ludaeorum regi inolyto, ingens, auri, argenli,

gemmarum, eboris, aliarumq; rerura copia apportabatur. Gaspar Vaireiio

Lusitano aulore. {Antujai armas do reino). Conimbricae. •] Por loannem Aluarií

Typographum ftegiií.. . mdlxi ln-4.» de 28 ff. inums.

Oarsias Menesivs eborensis praesul, qnum Liisitaniae regis iní-lyti

legatiis... (.-Is mesmas armas que na parle anterior), Conimbricae Apud loãnem

Aluarum... mdlxi. In-4.° de 14 ff. inums. —As quatro partes em um vo-

lume. E.

Livro curioso pelas interessantes noticias arqueológicas, históricas, etc. que oferece
;

elogiosamente citado por D. Francisco Manuel de Melo em uma das suas cem Car-

tas familiares. Clássico. Muito estimado e raro.

322—Barrara y Leirado (D. Cayeiano Alberto de io/—Catalogo bibliográfico

.^ y biográfico dei Teatro antigo espafiol, desde sus origenes hasta mediados

dei siglo XVIll, por.. . Madrid, Impr. y Estereot. de M. Bivadeneyra , .

.

1860. In-S." gr. de XIIÍ-724-in pagi5. E.

Trabalho bio-bibliografico muito interessante e valioso.

323-Barroto (FrawcíACo).—ADVERTÊNCIAS |! AOS PAIiOCHOS,
|1
E SACERDO-

TES
II
DO BISPADO DO.ll ALGARVE.

||
Feitas pelo IlluftrilTimo, & R.""" Se-

'^^
rihor

||
DO.Vl FRANCISCO BARRETO,

jl
Bifpo do dito Bispado, & Reyno ,' do

Algarve do Conlelho || de Sua Alteza.
|!
(Vinhela tipográfica de ornamento)

i;
LISBOA !

I!
NA OFFICINA BE JOAM GALRAM. \\

ANNO.
M.DC.LXXVH. In-4.0 .le XIV ff. (prels.) inums. e 351 nums., não in-

cluindo uma em branco, final. E.

As XIV pags. prels. inserem: ante-rosto e fronlispicio (1 a IV)-.APROVAÇAM DO R.

PADRE
II
Meftre Fr. Ignacio da Cofta» (V)-. LICENÇAS. (VI e Vll-a VIU esta

em branco)-e .INDEX
1|
DAS ADVERTÊNCIAS. (IX a XIV).

O titulo no frontispício é impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Clássico. Obra apreciada. Magnifica edição. Multo rara.

Barreto (D. Francisco . — \eia-sa : Constituições synodats do hisnaio do

Algarve... 1674.

324— Barroto Folo (José Ftcíormo).—Dom Miguel, ses aventures scandaleu-

^ ses, ses crimes et son usurpation. Trad. par J, B. Mesnard. Paris Imp. de
^ Decotirchant, 1833. In 8." dj XV-312 pags. e ret. de D. Miguel. E.

Publicada anónima. O retr. de D. Miguel c em primorosa gravura a buril, assinada:

Giraldon Babinet direx. -Pouco vulgar.

Barreto Feio (J. 7.)— Veja-se; Vicente (Gil).—Ohx&aáQ...

ioí"

/è'/?
^'
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325-Barroto Fuzeiro (.Vuno). — VIDA II UA |l GLORIOSA VIRGEM MADRE
||

SANTA THEREZA
||
DE JESVS, ||

FVNDADORA, E REFORMADORA
||
DE

|| /^'^

^

CARMELITAS DESCALC.AS, E
li
Defoalcos,

||
DEDICADA 1| A VIRGEM

||

NOSSA SENHORA DA ENCARNAC.AM
||
POR

||
NUNO DARRETTO FU-

ZEIRO.
II
EU LISBOA,

II
Com lodosas licenças necejfarim.

\\
(Linha de peque-

nas vinhetas tip. de ornamento, simetricamente dispostas)
||
Na Officina de

FRANCISCO VILLELLA. \\ Anno de 1691. In-foL de XII piígs. (prels.)

inums., 432 (aliás 431) nums. e uma em branco e X inums. finais, com
o INDEX DAS MATÉRIAS E PARÁGRAFOS. E.

As XII pags. prels. compreendem: ante-rosto, frontispício (I a IV) -Dedicatória á Vir-

gem da Encarnação (V e VI) -•.PROLOGO» (VII)- «LICENC.AS. (DO SANTO
OFFICIO-DO PAC,0) (IX e X)-e «ERRATAS» (XI e XII).

O texto da obra (pags. I a 432) t todo impresso a duas colns. por pagina.

Clássico. Muito apreciada. Belo exemplar. Rara.

326- -Vida de Sam João Evangelista. Dedicada a... Rainha a Senhora /O /ti S'

Dona Liiisa Maria, Francis<ía, Joseph, Margarida, Hyaoinla, Manoela de

Gusman el bueno. Por... (Vinheta tip. de ornamento). Lisboa. Sa Ojjicina

de Joaõ Galraô. Com todas as licenças necessárias. Anuo de itíí<2. In 4. o de

VIII ÍT. (prels.) inums. e 332 pags. E

.\s VIII folhas prels. compreendem: frontispício; «SATISFAÇAM H AOS QUE LEREM.;
«CENSURAS. ; .LICENÇAS« ; e «ERRATAS.. -Estimada. Óptimo exemplar. Muito

rara.

327-Barros (^ío««o). — PERLA DE LOS
||
PROVÉRBIOS

ji
MORALES DE /9fC

S'

ALONSn||DE BARROS, CRIADO lidei Rey nueflro |! íenor. || DIRIGIDOS /f /'l

AL REVEREN- 1| difsiino fenor don Garcia de Loiyfa Giron
||
.\r(.obiípo de

Toledo, Primado de
||
las Rfpanas, y dei conlejo de Efiado dei lUy nue-

j|

ftro ftífior.
II
ATxo (£(£(£ í^^í'-

II
IMPRESSOS EM LISBOA,

\\ ||

Com todas as licenros neceffarias. \\ Por Jorge fíodriguez. In-8.o peq. de XII

IT. prels. inums. e 54 nunjs. na frente, além de uma inum., inserindo ape-

nas uma grav. em madeira, a qual traz no centro o registo final da impr. E.

As XII folhas prels. compreendem: frontispicio-«LICEN'C,AS.-«Aprouaçam»-Seis
quadras «DE LOPE DE

;i
VEGA CARPIO : AL AVTOR. --ELOGIO EN||ALA-

BANZA DE LOS
;| Prouerbios que ha efcrito Alô-

ii
fo de Barros.... por Hernando

de
II
Soto...»-.PROLOGO

II
DE MATEO ALEMAN

;i
criado dei Rey nueCtro 11 feiior,

ai Letor.-e Dedicatória: «AL REVE-|| RENDISSIMO SE-||iíor don Garcia de

Loayfa Oi- 11 ron....

O registo final da impressão, diz assim: ^IMPRESSO em Lisboa com\\as licenças iie-

11 cejsarlas, por || lorge Rodri-
1|
guês ano 1617 .

Estimada. Bom e.xemplar. Edição muito rara.

328 PROVÉRBIOS '1 MORALES,
|| HERACLITO. i| DE...COX- ||

cordados

por el Maestro Bartolome
1

Ximenez Patoií.
|] ...

||
(Vinheta-emblema da

('omp.^ de Jesus)
||
Con todas las licencias necessárias. \' || EN LIS-

BOA.
II
Por Pedro Craesbeeck. Afio 1611.

\\
A cosia de Tome de Valle Mer-

cader de hbros. In-4.° de X ff. (prels ) inums., 78 nums. na frente e duas
inums. finais. E.

.apreciada. Edição muito rara. Exemplar com as folhas 2 a 7 imitadas á pena.

329 -Barros (Andrc de).—Vida do Apostólico Padre António Vieyra da Compa-
nhia de Jesus, chamado por antonomásia o Grande : acclamado no mundo
por Príncipe dos Oradores Evangélicos, Pregador Incomparável dos Au-

0<^

(Mo <:
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/_^S-0^'

guslissimos Reys de Portugal, Varão es ;larecido em Virtudes, e Letras

Divinas, e Humanas ; Restaurador das Missões do Maranhão, e Pará. De-

dicada ao Sereníssimo Senlior Infante D. António pelo P. André de Barros

da Companhia de Jesus. Lisboa: Na nora Ojftcina Sylviana MDCCXLVI. In-

fol. de XlII ÍT. inums. e 686 pags. E.

O front. é impr. a preto e vermelho. -Obra estimada; e excelente execução tipográ-

fica; adornada com o retrato do P. António Vieira (Carulos Grandi Sçiilp. Home
Scup. Perm) e diversas vinhetas ornamentais. Bom exemplar. NSo vulgar.

' CP 330-Barros [Fr. Brás rfe).— erfprlljo ir prrfnjrnm...— fniirtn-ffni? (Coimbra),

1Õ33, {Do frontispício damos, em tamanho exacto, o fac-simile '/«e seque] :

;fpelbo oe perfej^cam

em bnguoa poUuguee.
In4.o peq. de III folhas (prels.) inums. e CLXXXX nums. na frente, E,
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Na frente da juimeira folha prel. o frontispício acima reproduzido cni fac-similc
;

c

do verso da mesma H. até parte do verso (a restante parte está em branco) da ter-

ceira, uma: f^fc* ff-piftuln pr£il)fminl íir fn-ij tírns
Ij
fm&r fjirrmiimiv. no

uimjto ffl•llU•^;^•i^^1 / /t imiiflifrimn priuripc íõ |iiinm tnrnini |:
St-rtr

iiomr: |ínj ôr Voitiifliil, tr. (datada nofim:3i' fiiuctn Otrii;. Vi, br

iiouriiibro. 15i3o.).

No alto da primeira das 170 follias numeradas (inumerada, pois que a numeração sú co-

meça a divisar-se da II em diante), estes dizeres

:

(Coiuffnfrí o í iiufl tljn-
II
iiiaSí ífvtUlc ií vfifnjrnm : rpnrta ycr «

rfUírõ&n. V- frfj íicnriíiri' íjinp yrí- |I
uiiifinl ba oríicm aos iiiriiorcs

nu n pxo=
:
uiiiiin br (''oloiiin. lUimiiiiriitr imprimi- 11 bo t tirnbn s In-

lim í lingiion viutiiijuri» :
\\

;: tiiurrinp rrsrntrs bo mírrtrijro br fnintn

Cnij br roimbrn...

A estes dizeres segue-se logo o texto da obra, o qual é dividido em quatro Livros, todos

precedidos de um pequeno Prologo. O Prologo do Livro primeiro é encimado pelo

seguinte titulo, que vem por baixo daquele outro geral transcrito acima :

A gnifii br iinfrn l"ruliin- írlu rljri- \, Ito i n rlnuibnS rrirrtinl bo pnbir

1/ a íõ-
!| miiiirani ba fpiritii fmutu : frin rom uns 1|

tobos. Ãiitrii.

Este prologo ocupa toda a dita II. I e três linhas da II. Na linha imediata começa, pclu

titulo do capitulo primeiro (f%í pn prrfcttn mortitimtnm bn
1|
robiçn bus

roíifns írmpornrs.
i

('npitolo primnjrci.), o texto do primeiro iivro, que

contem l"it (CapitUlOS e decorre ate ao verso da folha X-XXV, onde remata com a

declaração :

ííiirrr í pi-iiiirijrn liurci r n iiii"'
li 'H' bitu bn urrbabrijrn !|

mnrtítiin-

vnm.:.

Mo alto da folha XXXVI {esti inumerada) principia o f^* í.1rnli3go bíi rriUIllbH l|

liurO b» rrprillO br IJfrirnm., que vai até parte do verso da n.XXTjíV^^,

scguindo-se-lhe logo, da restante parte em diante, o texto do mencionado Livro se-

gundo, que compreende xij Capítulos e que finda, na frente da II. Í^Ji' (inum.).

pelos dizeres ;

f^ fíiirrr o frouiibn liiuo rm o iiiinl bn prrírijtn
|1
uibn nrtiiin l)r

''

bito.:.

O verso desta folha IJED^ está em branco, e no alto da LXV (também inumerada)

tem inicio o :

f*? Jturo trnrijni lí ^^ \\
Irnrtn bn uibn rõtft:lntiiin rfunl

||
ílrnlogo

consta do Prologo mencionado (frente c quasí lodo verso da dita 11. £ JU) c de fll

CnpttlllnS e termina no verso da II. CÍSU pela usital declaração:

f currr o irrcnirn liiira \\ r o iiiuil bn iiibn aitf ; plntiiin l>iritiirtl lic
j|

bito.

No alto da folha €|A"U5 :

(Çoiitrín o prologo rm o
||
qunrtii liiivo bn uibo íolur rlTriuinl t loii- ]

trmpintiun.

que decorre até parte do verso (seis linhas) da 11. <C£^y???< c ao qual se segue logo

o dos U (Cnp, que o Livro quarto contém (o ultimo designado (C it. Ultillio).
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Finda na frente da ff. CLXXXX, onde também, como remate, vem o seguinte refiiste

tipográfico :

3lmpjímí3ííc per os coríe.;ncs t)c fanaa

iCruyem oanno^ encarnaram
"DC noflfo knbot ?cfu cbníío.

i5H.Snnofarot>arc
fo2inaçamr>owo

mocílefjo*

(o orijinal mede 91""" de largo)

O verso desta derradeira folha é ocupado por uma gravura (aberta em madeira) em que

vem reproduzido o Carneiro pascal. (Veja-se a reprodução que dela damos no verso

da capa do presente catálogo).

O volume compreende um caderno de três ff. (as prels.), rubricado: ^ i)> *í* "j í

e 25 de oito ff. cada, rubricados: «, tt ij, li iij, a iiij a ?, ? U, ? iif, 5 iiij, e

um, fitia!, de seis ff., rubricado: '1', ^' U» ^' ÍU» X' i*ll* Não existem porem c.i-

dernos rubricados com as consoantes ) e U.

Tradução muito apreciada da obra que em latim escrevera Fr. Henrique de Harpliio, e

por seu tradutor dedicada a D. João III. O original latino foi pela Inquisição de

Hefpanha proibido de circular nesse Paiz.

A impressão, nmito bela, e executada com grossos e formosos caracteres góticos, é

esmaltada com letras iniciais de artísticos e caprichosos desenhos de fantasia, aber-

tas em madeira.

No alto das pags. vem a indicação dos livros e capítulos que as mesmas pags. ínscreui,

' como seja, por exemplo: verso das ff. :rw CiurO ^trilllfljrí ^^; frente das

mesmas: f%í CnpttOlci pitlllCljro ^"5; etc.

.^s abreviaturas que o texto apresenta em abundância são por vezes caprichosas, mas
sempre de fácil compreensão.

Os exemplares desta notável edição, devida aos famosos prelos do mosteiro de Santa

Cruz de Coimbra, são verdadeiramente PRECIOSOS E DA MAIOR RARIDADE;
nem se conhecem mais que uu? quatro ou cinco dos que porventura existam, e esses

mesmo, já, ao presente, quasi todos arquivados e retidos nas nossas Bibliotecas

Publicas.

Descrevem a obra, consagrando-lhe elogiosas referencias, entre outros: Barbosa Machado
Inocêncio, Pinto de Matos e, mais recentemente, Sousa Viterbo, no seu interes-

sante e curioso estudo- O movimento typographico e litterarío em Coimbra no Sé-

culo XV. publicado n'«0 Instituto^, revista scientifica e litteraria», impressa na mesma
cidade, volume XL, Terceira serie, n.o 9 e seguintes.

3.^1-Barros {Fr. Brás de). — Ç-%í LIVRO
||
DAS CONSTI- |l tiiycões & coftumes

^ /pÁO^ II . .
Coimbra, i536.

[T)n fronlispicio danws, em folhn ópirte, a exida reprodução foto-zineoijráficn

:

In-I.o pgq (jç LXXI tT. nums. na frente e seis inums., finais, E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha o frontispício reproduzido acima

em «fac-simil>; na H. II. o « PROHEMIO.., e da III em diante o texto da obra

propriamente dito, o qual é encimado, no alto da mesma 11. III, pelos seguintes di-

zeres :

ARGVMENTO.
|1
O PRESENTE LIVRO SE DIVIDE || em três partes.

A primeira, trata da claufura,
|| lilencio. A- oEBcios. A íeguiida, das



(iFac-simile» (tamanho natural) do frontispício da obra descrita

sob o n." 331.
(Pag. 98)
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ceremonias.
||
A terceyra, das vifitações geraes & especiaes, & das

cul-
II
pas & penitencias.

A PRIMEIRA PARTE compreende a descrição de XXU. Costumes e decorre desde a

folha 1 até á frente da XIX, sendo o verso desta ultima apenas ocupado, no centro,

pela seguinte declaração :

SEGUESSE A SEGUNDA PARTE H EM QUE SE TRAGTA DAS
||
CE-

RIMONIAS.

A SEQVNDA PARTE consta da inumeração de XXX Costumes e vai de II. XX a XXXXIX,
no verso da qual remata com a declaração

:

SEGVESE A TERCEYRA PARTE
|| EM QVE SE TRATA DAS VI- 1|

SN
TACOENS GERAES E ||

ESPECIAES E DASUCVLPAS E PENI-
|!

TENCIAS.

E a TERCEIRA PARTE, a enumeração de XIIII Costumes, insertos de folha L até LXXl,

onde termina, a meio da frente, com o clássico FINIS. Na restante parte da frente

da folha (o verso está em branco) o seguinte registo do logar e data da im-

pressão

:

f[ AgloriJÍ: Icunor ilotodo podcrofodcos, ic fer-

mofurjdcnolTJrcíij^^ijm: imprimialTco pic

fentc liuro per os Canónicos rcgrátcsdo

lUOfftcyrodc finai Cruz da cidade Je
Coimbra : cmo annodc nolTi

rcdcmpcam,
í íz6

ícdarcformacamdodito
moíftíyro,anno

VA.

(O original mede 87'" "> de largo)

As seis folhas inums. finais que se seguem inserem a Regra de Santo Agostinho. O text«,

que ?bre com uma linda letra inicial A, primorosamente gravada a buril e na qual se

vé o santo Bispo escrevendo a sua Regra, é encimado pelos seguintes diíeres, dis-

postos em quatro linhas :

COMEÇASSE A REGRA DE
li
NOSSO PADRE SAN H CTO AVGVSTI-

NHp
II
BISPO.

c techa com o trivial remate :-DEO GRATIAS.
A impressão, primorosissimamente executada, foi efectuada com mui nitidos cariteres

redondos, á excepção das abundantes e por vezes bem extensas notas e citações mar-

ginais (em latim) que o texto contém, que são em itálico.

O volume compreende desoito cadernos de quatro ff. cada: o 1." rubricado: u ii (a pri-

meira fl. a que pertencia a rubrica A não a apresenta), a iii, a iUi ; os 2.o ao 15.o:

b, b Ur b iic 3. r, r í7, r kV, e o 18.o : /, / ii) \ e um de seis (as finais inums.), nr-

bricado : A^ A ii, A iii, A iiii.

O texto é embelezado com numerosas letras iniciais (algumas figuradas) de lindos c ca-

prichosos desenhos de fantasia, abeitae (algumas muito hábil c primorosamente) e«
madeira.
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Livro de elevado apreço e estima. Terceira edição (a I.'"" é de 1532 e a 2.a, de 1534, c am-

bas impressas no mosteiro de Santa Cruz), quasi desconhecida e, até agora, so citada

e mui sumariamente descrita pelos srs. Brito Aranha (Dic. bibl. tomo XIII, paj. 307,

onde a dá como segunda.') e Sousa Viterbo (estudo citado acima).

E.xemplar perfeilissimo e ainda hoje único conhecido. Foi por êle que aqueles dois ilus-

tres escritores e hibliógrafos puderam dar noticia desta PRECIOS.^ E RARÍSSIMA
ÍDIÇÃO.

332—Barros, l." [João ric).— Clironica do Emperador Claniinindo, donde os reis

de Portugal descendem, tirada da lingua ungara em a nossa portu-

'C gueza... por... E agora novamente acrescentada com a vida deste Es-

criptor. Quinta impressão, fielmente impressa sem mudanija da sna antiga

linguagem. Lisboti: .Vu Oljic. de Joaõ António da Sijlva. .. 1791. In-8 ° peq., 3

vols. de XV-LXXV-342-1V.491-VI e 291-V pags. E.

Edição já pouco comum d'esta obra de João de Barros, impressa pela primeira vez em
Coimbra, por João da Barreira, 1520; e segunda vez, Ibi., pelo mesmo impressor,

1550, também in-íol. (São raríssimos os e.\emplares de qualquer destas du.as edições)-

333 Compilação de varias obras do insijíne portuguez Jotio de Barros. .

.

Impressas em l.ishoa en caza de Luiz Hodrigiiez Livreiro d'El-iey, pelos

annos de 1539, e 154-0. K agora reimpressas em l)eneficio píiblico pelos

Monges da Real Carluclia de N. S. da Escada do Ceo. (Vinheta). Lisboa. I\'a

^ C^ O^ic. de Jofr da Silva S'aznretli. Anno >i7)t'C/..V.V.VT' (1785). In-S." peq. de

XXII-340-3 pags. — Errata para servir de appendix a Compilação, etc. etc.

Publicado por igual motivo pelo A. (Joaquim Ignacio de Freitas— vulgo o

Freilasiv.^) do Svpplemenio e Errntii á Desciipção do fíiino de Portugal por I).

N. do Leão, reimpressa cm Lisboa,- 178."). etc. Coimbra. Na fíeal Jmpr. da

UnivcTíídadc, 1830. 1m-8." iieq. de 16 pag.

Aa duas folhas de Erratas estão manuscritas.

334 —Compilação . . . Contém a Ropica pnefma, e o Dialogo com dous fi-

liios seils sobre preceitos moraes. Serve de segunda parle á compila-

ção . . Feita esta reimpressão por diligencias e cuidado do Visconde de

Azevedo. Porto: Liipr. em caía do Vi.icotidc de Azevedo, MDCCCLXIX {IStiOj.

lti-8.0 peq. de Vlll-391 pags.— Lote de 3 tomos em "2 vols. E.

\ Compilação compreende os seguintes tratados: Cartinha, Qrammatica da lingua por-

tagueza- Dialogo em louvor da nossa linguagem e Dialogo da Viciosa V<^rgonha.

Muito apreciadas. Fiaras.

335 fV* -^sin ar... íislum... m.u.lij r itl. D. ^iij.

(r>o frontisiino, que mede 220 X. 1S9 "'"\ damos, aparte, o facsimile folo-zin-

ÚOC (^^ 0^

.

cográfico):

In foi. de 11 IT. (prels.) iruims. e 128 nums. na frente (o verso da ultima

está todo em branco).

Na frente da primeira das duas ft. prel. o titulo acima reproduzido ; o verso da mesma

folha está em branco e na segunda vem a : ]W fflUIOflíllt ílT príltlCirít ílt-

ni6n íin Ãfin 6r gíUim ir finrrOS. ^-^, a qual. impressa a duas colunas

por pagina, remata com a declaração: CE AlflllHS UiliOS Sll illiprrrrniH 'l"'

uniii iTfftn &rtnan/ im fíguii- 1| òa os ii)»ontnrrmos: vortimí nmbns ft Ijam

lic inroriunin- cm
|| liii uolutuf (jur fnjrrrm nltiivn compnffn&n.



fectO0 que oe Jâo^tugucfee ft5c«

ramno ocícobimamt
cofiquífta 009 ma*

v,^ í.i>í5o3:a.nn?iií.iK5unbo

fliinoDe.ni.v.U(. '

«Fac-simila» do frontispício da primeira Década da Ásia de João de Barros,

descrita sob o n." 335. O original mede SSOxISOmm. (Pag. lOO)
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Es(» Primeira Década compreende um 1'rologo e dez Livros. O Prologo decorre na

foi. 3 e frente (o verso esl.á em branco) da 33 e traz esta epigrafe: T"%'

íírologo
íl CE '^i' miiijtn poSfrufo 'i- ('lirirtiniiirrimc primipr !! fl rri)

Pam 3anm nnfro rniljtii-, Síftc iioiiir o tcrrfira iir yurtugíil:
||
ílrolufln

6r 3cinm ^c ânrros cm na primctrns iiiintro Çrfn&ns I! íin fun ^fin,

íos feitos iiiir 06 Vortugiirsfs tiurnui lui M- ;;
cobrinirnto t roíiiiuirtn

^0S mnrrs r^ tfrrns 6i> oririltr. ; o Livro primeiro, inserto de fo. '> ã frente

da 21, compreende XVI Capitulos e abre com os seguintes dizeres ou titulo: )
%'

Ãlin òc Jíimii 6r Ôarros : ftos frifos iiiir os n ílortugncros fiuTiim iici

^frrcl^lrtm^ll-
\\ to x toimiifto bo6 miur» .% J

trrrns So tOrtriitr., a que

se seguem os do capitulo primeiro, que dizem assim: CL (Í^OpitltlO prtinftro,

romo 05 mouros utcrnm tomor C-rpnnlia :
| t brpois niic portutial foij

intttulabo rm rripio, os rrijí írllf ' os Imtçnrnm nlrm unir, oiibr os

foroiii íoiiquiftnr, nfíi) uns
1;
portes br Africo loiíio nos bc Afio : /í,' <i

rniifa bo titulo brftn
I

rírriptiirn.; o t-%í íiuro fcguníio...: rm quf fr

rontrm o que fr nrljn fcr frito cm tempo brl rcij bom Afonfo, o (luinto

bfftr nomr rm ílortugnl. contem dois capitulos e decorre desde o verso da

íol. 21 até ao verso da 2o; o 5"%^ £iuro tcrrriro...: rm qur fe rontrm o

gur fr nrijn frito rm trmpo brl rrij bom 3onm o frgunbo. tem doze Capí-

tulos e vai de foi. 24 a ;>!•; o f*»* íiuro guarto... rm gur fr rontrm

romo n Jnbin fog brfrubrrto prr mnnbnbo brl rrg bom Itlnuurl irftr

nomr o primriro br |JortUgnl. compreende doze Capítulos que decorrem de

foi. 4(1 até á frente da Õ4 ; o Ç-%í Çturo guinto... HO gnfll fr routrm

o gur ílrbrnlunrrj (f lUirnl frt iio niiito br guiiilirntos, g brftr rçgno

pnrtio rom Ijun groffn nrmnbo, 1 o g fr> ioõ bn lloua no anuo frguin-

te i>e guinljrtos t iju, rom ontrn br guntro unos., contem dez Capítulos e

vai desde o verso da mesma f Ol. .J4 até.\.")7; o f%? ÇiUrO SrrtO... mi gur fr

rontrm o gur fri o Almirnntr bom ilnfcobn (Ramo, rom Ijua nrmabo,
"g o nmio ir guinijrntos /t bous pnrtio brftr rrinoparnn Jnbtn. tem sete

Capitulos e vai dcíol. .j8 (aií.is (iS) a 77;o5-%í £iuro frptimo... rontrm o

n gurrrn gur fr rontrm n gurrrn g o C.nmorij br Cnlrrnt por noffn

rnufn fri a rlrrij br Cocijij, x o gur os noffos, li$rrâ niffo. Cnffg ns

nrmnbas g brftr rnjno pnrtirâ os nnnos br guinljrtos /f trrs, Xí guntro

rnpitnrs morrs Afonfo Çnlbognrrgur, fnuifro Çnlliogurrgur, António

br ônlbmtljn /L fOpO 5onrrí., tem onze Capitulo» e abrange as foi. 7S a 90 ;

o f%í £iuro octnuo... rm gur fr rontrm o gur fr? bom f ronrifco Çnl-

mrgba gur o oiino br guinijrntos i< rinro rlrrg bom itlnnurl manbou

a Jnbin prrn In rrfibir por «'apitam grrnl, o gunl brpois fog intilu-

InbO por iUrorrg brlln., lem dez Capítulos e vai de fOv íll a Kl-"); u ^
Jiuro nono... rm gur fr rontrm o gur fn Som frnncirro Çnlmcybn br-

pois gur rntrou nn iiibin tr tim bo nnno br gninljrtos x ringuo, gur

brftr rrgno pnrtio, no gunl trmpo ja frruin rom titulo br uifo rrg., tem

seis Capitulos e vai de fol. KK) a 117; e, finalmente, o ^ £ÍUro brrimo...

rm gur fr rontrm o funbnmrHto bn fortnlrw br Sofnln x partr bns

roufns gur fr? o uifo rrg bom f rnnrifro, o nnno br guinijrntos r fris,

tem seis Capitulos e decorre de íol. IIN a 12H.
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f%^ gfgunba drcn&rt iia ^Ua...

íDo fronltspicio riamos a e.vatta reprodiimo folo-zincognifica que segue):

;by$cgunda Dccada oa Wiz De Jcâ^
oc 2Ôarroe oos fcitoe que os

]âo:ruQuerc6fí3eram no
Offcobhmêto i cõqui

lia 009 mareei ccr*

' ra0ooo:íencc»

X.írboaaoc.rriití.t)is T>e

(O oníjiiiiil mede -^lõx iál""")

lii-ffil. íle II folli. s (prels.) iiiMiiis. e 143 nums. na frente.

Ni Ireiítf (o verso está em brinco) da primeira follia prel. o lilulo que ilciitanios re^

proauzido em fac-simile ; e na frente e verso da II a (E ffHUOnÔn iiS Capitu-

la» ia $t(|uniia tierain.
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A Década segunda compreende, como a precedente, um ÍJrcUigí e dez Liuros. O

^raUigCl vem inserto na frente da fol. 5l o íilirC prillltiro compreende sete

Capítulos, dos quais o primeiro é encimado pela epigrafe : \L (""HpitllUl priínrtro,

(íoiitci ffriftnm 6a <!"uiil|a pnilin 6rrtc rciiiui cô Ijiiu iinirin nrimiín \una

a 3ii6in : rm liin riHuinliin Àfoiiro Çnllniiiiirriiiic «luc ijit por in
|1
pttnm

mór 6initvn, iiiic niiin 6c nu6rtr iin róftn 6n Arnbin : /í a s\i\c tijhnm lu»

6frriltirÍllUMitil 6il jUlrt Úim £iilirrilf0., e contém sete Capitulos que decorrem

desde o verso da ííl. 2 até á frente da 1,'>
; o ''r Çtlllli IrgUllôO...: ÍIU i^ Tf

fontrtit as roíifns qitr Afoiíro pal6oniifiiiiu' fn nn ciiii(|iiirta ôí ri'i|tií

6i' (OrmuílK «ffil outras or.c iirltc triiipn o uilfi-rfi fr; iia Du6ia tr

6fJJ0Íâ 6a morlr 6e Ffll filIlO 60111 fOlirniÇO., tem nove Capitulo», iiísertos

desde o verso da f Ol- 1-' até á frente da 'iO ', o f%í £ÍUro ícrmjrO...; flll II

|r roíitr romo ooirorfi) õõfraittifro Çnlmcqôa bfriinratiju a ariimôa 6o

Sol6am 6o Cniru: i o iiinií que fr; te o iiintarciii na ngiin6a 6r Sal6anijn

IIÍII60 para rftr rrillO., compreende de/. CapKuiús que vão desde o verso da f Ol.

;iO a 47; oCIC''"'-'' iliiorto... cm niic fc contem o que fc fc! iiaiiuclins

pnrtfs o primeiro ana s[ Àfoiífo Dnlboiíucniiie foi) capitã gírnl 1 junicr-

na6or 6a pn6ia. tem seis Capituios que correm de fol. 48 a ÕS ; o CE í turo

iiuinto...: 110 iiiial fc contem o que fc fe; naqnellas partes no tempo nur

Afonfo ÇalliOilUérillie foi) ilOUfrua6or fta ^llôia., dez Capitulos que decorrem

de foi. .jít a 77; o ^ f iuro ferto...: no qnal fe contem a tomn6n 6o reino

6e Itlnliícn /j, o mais í\ Àfonfo Ilallioqueri)ue fej nos nnnos onjf /i

6oje., tem dez Capitulos, insertos de f Ol. 7N a !I7; o CE £ÍUrO JcptimO...:

6epoiriine Àfoiífo Çalboiíuerii partio 6e Ijblnlácn te ctrnr no trtriro 6o

mnr |lOÍrO., tem dez Capitulos que correm de f Ol. tlS a 111; o f%í JiUrO

octnuo...: rm q l'e contem o que Àfonfo Çalboquerquc fej ôrpois qur

partio 6a 3n6ia pnra o mar lloiro té tornar a elln., consta de seis Capí-

tulos, insertos de fol. \Vi a itíd; o f%í £iuro uouo... em quf ff rontriii

o que fej em |tlalnrn ícpois que Àfonfo Çnlliuqucrquc fc tjfo bella : -x

o ([ rllf fej na Dn6ia o nnno 6e quatorie te fe partir pnrn ©rmuj., tem

sete Capitulos, que estão insertos de f Ol. 1'21 a loO; e, finalmente, o CL £ilir0

6ecinui...: em que fe cotem o que Ãfoufo ÇoHioquerquE fíj nn 5n6in ,i

no reino ie (Ormin té o fen falecimento., tem ouo capítulos, que vão de fol.

131 a 143.

Estas duas primeiras Décadas são magniticamente impies^as com belos e grossos cara-

cteres góticos, á excepção da 3raUon6a, que é com tipo mais miúdo. A impressão

é embelezada com lindas letras iniciais de interessantes e capriciíosos desenhos de

fantasia, abertas em madeira.

O volume da Década primeira consta de um caderno de duas folhas (as prels.) não ru-

brirado, e de desasseis de oito folhas cada, rubricados de A j, Oij, Q iij, O iiij, O

a fl ii 1 '!• '1 ''i» 1 'i'j> 1 "•> e o da Década segunda, também de um caderno

de duas folhas, não rubricado, e de desoito de oito ff. cada, rubricados de ^ j,

^ ij, ^ iij, ^ iiij, ^ U a § j, 5 tj, S iij, a iiij a U. Ha porem a notar

que em nenhum dos volumes existe caderno rubricado coma consoante 3.

As folhas em que se encontra inserto o texto da obra propriamente dito, trazem ao alt*

as seguintes indicações: £ÍUrO primeiro, (frente das ff.) e: Jo primeira ôf-

ea6n. (verso das mesmas folhas).
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. TERCEIRA
II
década da Alia de. . LISBOA... M.D.LXHl.

(D" froiilixpiciu ã'tmos n c.rada reprodumo folo-zincográfica que segue):

TERCEIRA
década dâ Afia de

loam de Barros:

(O original mirie 1'7:?XÍ6'Ú''"»')

Infol. peq. de VIU folhas (prels.) iiiumeradas e 2t>6 numerada.s na frente.

'^'

nD^,'^'Í!^
""'" ™'"P"<="'tem: írontispicio (I-o verso está em bra.ico) ; 'L^

vnin? c' ^-J'
* '^ " ""'""^ ""^ ^-° '"'" d^ta está em braneo); ea: .^

<« vr v',!*; ^ '^""^ ""* «Piíulos que le contem nefta obra
||
he .1 feguinte.'

(ff. V
I

e Vil e frente da VIU -o verso <l'esta está em branco).
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N'o alto da frente da primeira folha numerada o titulo geral e o do Capitulo primeiro.

Dizem assim: «TERCEIRA DÉCADA n da Afia de loam de Barros, 1| dos feitos que

os Portuguefes fizeram Uno desfcobrimento & conquirtaH do? mares & terras
|]
do

Oriente.
11 f^'!

•j Capitólio primeiro. Como cl Rey dom Manuel mandou por ij capitam geral (^
nouernador da índia Lopo Soárez Dal- j bergaria em Ima armada do treze nãos : o

qual partio deftCureyno o wíno de quiiihetos ^ quinze. E do que fez depois'}

que partio, ^ afsi na índia com fua cltegdda.' Este livro primeiro, que, como

acontece com os Livros primeiros das Décadas antecedentes, nào apresenta titulo

especial, contem .X Capítulos, que decorrem até folha 24. Na H. 25 tem principio o:

«Liuro legudo da terceira década!! da Afia...
!l

...: em
|!
que í'e contem o que fez

Lopo Soárez Dalbergaria que per el Rey dom Manuel gouernou & conquiftou aquel-

las partes por tempo '! de três annos.» Consta de IX Capítulos, que íindam na frente

da Eo. 55. No verso desta mesma folha, começa o Liuro terceiro... !! ...: em que

Te contem parte das coufas: que nelle fizeram, em qu.ãto Dio- ' go Lõpez de Se-

queira gouernou aquellas partes.» S.ão X Capítulos, que vão até á frente da 11. 84 ;

começando no verso desta mesma tí. o -"Liuro quarto... .,.: em II que Te contem

parte das coufas que fe nelle Hzeram em quan- !| to Diogo Lopez de Sequeira go-

uernou aquellas partes.» Tem X Capítulos, que lindam na frente da ti. IIS; se-

guindo-se-lhe no verso da mesma 11, o t Liuro quinto... '! ...: em que fe contem

parte das coufas que fe nelle fizeram em quanto Dí- !! ogo López de Sequeira go-

uernou aquellas partes.» Compreende .X Capítulos, dos quais o ultimo finda na

frente da H. 155. No verso desta ti. tem começo o: • Liuro fexto... !!...: emllque
fe contem as coufas que fe nelle fizeram até o fim do tempo que !1

Diogo Lõpez de

Sequeira gouernou aquellas parles.» Tem .X Capítulos, que abrangem até 11. 178.

Na fl. 179 principia o: .^ LIVRO SEPTIMO ^ |1 Da terceyra Década da Afia...

!!...: em que fe contem parte das coufas que l'e fizeram
!| em quanto gouernou dom

Duarte]! de Meneies.
II 5"^». Em XI Capítulos, que decorrem até fl. 306. Na li"

307 começa o: «^ LIVRO OCTAVO. ^ H ... |i ... Em que fe contem parte das

coufas q fe fizera em quanto go- ,,
uernou dom Duarte de Menefes. Consta de X

Capítulos, dos quais o ultimo termina na frente da fl. 227 ; no verso da mesma II.

tem inicio o: «^ LIVRO NOVENO. !^ 1| ... i, ... Em q || fe contem as coutas q

fe nella fizer-ã em quanto :, o almirante conde da Vedigueira foy víl'o||rey naquellas

partes. E affy do tempo
|1
que dom .\nrique de iVlenefes |; as gouernou». Contem X

Capítulos que correm até It. 250. Na II. 251 principia o : <^ LIVRO DECIMO.

J< II ... 11 ... Emllque fe contem parle das coufas que fe nella !i fizeram em quanto

dom Anrique de II Menefes nelle gouernou.- Contem X Capítulos, dos quais o ul-

timo termina na frente da fl. 26fi.

Coino que em remate do texto deste derradeiro Capitulo, vem o seguinte regÍFto tipo-

gráfico :

'Foy imprefsa a prefente obra cm Lixboa, por loam de Barreira \\ imprejsor del-

Rey nofso fenhor. Acaboufe aos\\xviiJ. dias do mes de Agofto. De\\M.D.LXIII.>

E.xceptuando a Tauoada, que é impressa a duas colunas, todo o texto inserto no vo-

lume é impresso a toda a laigura das paginas.

O texto da obra propriamente dito foi impresso com tipo redondo, e os títulos dos Ca-

pítulos com itálico. A impressão é esmaltada com letras iniciaes abertas em madeira

sobre caprichosos e interessantes de.«enhos. Alguns destes desenhos são de simples

fantasia; porém outros reproduzem factos ou sucessos relatados na historia antiga,

e ainda figurinhas de personagens que viveram em tempos distantes.

.\a numeração que as folhas apresentam no*am-se diversos erros tipográficos, sendo de

todos o mais notável aquele em que a numeração salta de 199 para 300. Este erro

prosegue até á folha 335, altura em que, havendo sido notado, foi corrigido, reto-

mando-se a ordem de numeração primitiva. Porém, caso curioso, essa primitiva or-

dem foi retomada com o numero 227, e não com o 226, que era o numero que real -

mente competia I

O volume compreende um caderno de quatro ff. sem rubrica alguma; um outro, tam-
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bem de quatro ff., riibricacio ; >í' ij, >x< '*f. *í< "O 1 e trinta e dois de oito tf.

cada, dos quais 23 rubricados de A J, A ij, A iij, A iiij, n Z j, Z ij, Z iij, Z Uij

;

e nove A j, A ij, A iij, A iiij a / j, I ij. I iij, 1 iiij.

Nas referidas rubricas não foram porém einjiregadas as consoantes J q U.

QVARTA DÉCADA
i

I>A ÁSIA... Ew Madrid... M. DC. XV.

[Do (yoníiífii-ic i!i<))ii)x a i i lu-li: upymlrrãu fn'A;-:i :c^iiráprii ipic íi.jki' :

(O original virar 210x JS':""")

In-fol. de, além da portada que fica ieproilu/,id;;. XXXII jjags. (prels.)

inums, e 711 nums., e ainda uma em branco, final.



AZEVEDO -SAMODÃES 107

>lsL I.a pag. prel. um titulo impresso, que passamos a transcrever textuatmeiíle : «QVARTA
DRCADA I! DA i ÁSIA

! DE lOÃO DE BARROS. DEDICADA ' A ELREI DOM
PHILIPPE II.

II
NOSSO SENHOR.

:

REFORMADA ACCRESCENTADA E ILI.VS-

TRADAICOM NOT-^S
Ij
E TABOAS QEOORAPHICAS POR lOÃO BAPTISTA

LAVANH.íV); na III (a II está em branco) as «CENSVR.^S. (três; a primeira subs-

crita F. Francisco de lefiis ; a segunda El Doctor Ccílria, e a terceira Pêro de Va-

lência ; todas datadas de Madrid, lOU) ; na IV, a ';TASS.\» (subscrita : luan Gallo

de Andrada), as ERRATAS e 'Erratas de las A^í/.ys (subscritas : El Lice.iciado

Mareia de la Liana) e a ^Summa dos Privilégios* (hum dcjpachado por loão Gallo

de Andrada. . . a xv. de Novembro de 1611. E o outro defpacliado por Francifco

Pereira de Betencor... a 14. de Maio de 16J5. aãos^j ; na \' a Dedicatória: «A EL
REI NOSSO SENHOR . (Datada e subscrita: .De Madrid xxiiij. de lunho de

MDCXV.
;, loão Baptifta Lavanha^) nas Vil e VIII (a VI está em branco) uma espécie

de Proemio, com a epigrafe: ^JOÃO BAPTISTA LAV.\-
:
NHA, AOS QVE LEREM

ESTA
II
QVARTA DÉCADA.; nas IX a XIV : . APPOLOQIA DE lOÃO DE BAR-

ROS, 11 EM LVCiAR DE
;
PROLOGO ; nas XV a XIX (o verso desta está em branco)

o «índice
li
DAS COVSAS MAIS NOTÁVEIS " DAS NOTAS-, o qual remata com

este outro registo tipográlico :

«EM MADRID, .MDCXV.
ii „ Por .\nibal Ealorli-.

Esta Qvarta Década compreende também, como as três ijreccdcntes, dez Livros- O pri-

meiro, que vai de pag. 1 a Õ2, compreende XVIII Capítulos e é encimado pelos se-

guintes dizeres: -LIVRO PRIMEIRO DA QVARTA DÉCADA ,, DA ÁSIA, DE
lOÁO DE BARROS. '! Governava a Índia Lopo Vaz de Sampaio»; o segundo, de

pag. 63 a 130, tem X.X Capítulos precedidos de igual titulo, á excepção dos dizeres

indicativos do livro 1'Rl.MEIRO, que agora é SEGV.NDO ; o terceiro, de pag. 131 a

192, XLX Capítulos, dos quais o primeiro é encimado por titulo geral conforme ao

dos dois livros precedentes, á excepção dos dizeres indicativos de livro PRIMEI-
RO, ou SEQVNDO, que agora são-TERCEIRO, e também destes outros que se

lêem naqueles : ^Governava a Índia Lopo Vaz de Sampaio», - que neste e nos

restantes sete livros passam a ser: -Governava a índia .Nuno da Cunha». O quarto,

de pag. 193 a 272, contem XXVII Capítulos; o quinto, de pag. 273 a 320 (aliás

324), XVI Capítulos; o sexto, de pag. 325 a 408, XXVI Capítulos; o sétimo, de pag.

409 a 488, XXII Capítulos; o oitavo, de pag. 489 a 553, .XVI Capítulos; o nono, de

pag. 555 a 032, XVI Capítulos, e o decimo e ultimo, de pag. 633 a 711, X.XII Ca-

pítulos.

A execução tipográlica é muito nítida e verdadeiramente primorosa. Na impressão foram

utilizados elegantes caracteres redondos, á excepção dos títulos dos capítulos e das

abundantes e por vezes extensíssimas notas marginaes, que são impressas com tipo

itálico. Como ornamento ha diversos cabeções decorativos e numerosas letras ini-

ciais, tudo aberto em madeira sobre artísticos e caprichosos desenhos de fantasia.

O titulo impresso acha-se dentro de moldura formada por dois filetes paralelamente dis-

postos.

Os índices são impressos a três colunas, c o restante texto a toda a largin'a das pa-

ginas.

O te-to é enriquecido com três curiosos mapas primorosa e mui habilmente abertos .".

buril em chapa de cobre (Diogo de Astor FeciO- O primeiro compreende a «DES-

CRIPÇÃO DA ILHA DE lAOA (vem colocado entre as pags. 38 e 39); o segundo

a .DE5CRIPÇÃO 11 DO REINO DE
,
GVZARATE», e o terceiro a .DESCRI P(;.\0

fi
DO REINO

II
DE BENGALLA».

Em continuação a estas quatro Décadas de Barros seguem-se as depois compostas por

Diogo do Couto, as quais, por serem um complemento d'aquelas, aqui juntamos ç

descrevemos.

Relativamente á circunstancia da primeira Década deste ultimo cronista ter também,

como a ultima do seu antecessor, o título de Década qvarta, dá Inocêncio, no seu

Dic. bibl., a seguinte elucidativa nota

:

• Esta Década tomou a numeração de quarta, por ser continuação feita sobre a ter-

ceira que João de Barros deixara impressa em sua vida. Passados annos porém (no
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de 1615) veio a iiuprimir-se a Década quarta do mesmo Barros, que por morte deste

ficara manuscripta e informe, em poder da sua viuva... D'esta sorte temos pois

duas Décadas quartas, cada uma de seu auctor, e que posto se refiram a um mesmo
tempo, são difterentes entre si».

— DÉCADA QVARTA DA ÁSIA... EM LISBOA... M.DCll.

(Iln froHÍi!<picio daiito^ a cxiiin reprodurãn folo-sincográfica (pie sei/tie):

DÉCADA QVARTA
DA ÁSIA,

DOS FEll os QVE os PORTVGVESES Fí.

ZERAM NACONQ^VISrAEOeSCOBRlMENTO
dastcrras.Sí mires do Oftentcicni cjuartco goucrna-

(aóaladtaLopo VizdclamPa/o.&í piítcdo

tempo de Nuno da Cunha.

Compota l>cr mandado do muito rathelico e imtnciKe/Afo'
narcha Jt EJ^anha àom Filipe T{^(/ Jt 'Pertuyél

ofttmeirodefientme,

POR DIOGO DO COVTO CHRONISTAE
^ guarda mor ditorrc do combo do cftado da iaáii.

E M L I S B O A.

ln>prcflo por Pedro Crasbtcck,noCollcgiod«

fan:oAgo(ljnho. AnnoMJDClL

(O original, mede í2'J x i36''"'")

In-tol. pecj. de XII fí. (prels) iiiuins. e 207 nunis. na frente, afora uma ern

liranco, final.

Nas XII folhas prels. o seguinte texto: titulo, reproduzido acima (frente da II. I); .CARTA
DE SVA MA-llOESTADE PÊRA DIOGO DO COVTO

1|
Chronifta tk guarda mór

da Torre do Tombo do erta- 11 do da Índia». («Efcrita em Lisboa! a vinte & oito de
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Feuereií-o de 595. • REY..) (verso da mesma ti. I); 'Licença do Padre Reuedor>

(Fraiuifco Pereira); -^Licença da meja geral da S. luquifiçãO' ; ^Licetifa da Ordl-

imriot (frente da ti. II); Privilegio real (verso da mesma ti. U); Dedicatória: 'AO IN-

VICTISSIMO MO- ,1 NARCHA D'ESPANHA DOM FELIPE u Rey de Portugal o

primeiro defte nome. !| EPISTOLA». (Dat.ida e subscrita: «Dett»- cidade de Goa a

II
vinte de Nouembro de 1597. annos. Diogo do Couto-) (III a \0; Três Sonetos, a

saber: A EL REV NOSSO SE- H XHOR DOM FELIPE... que mandou fazer !; efta

obra.
i;
SONETO- (frente da VI)-.A DIOGO DO COVTO CHRO-ilnifta defta iiif-

toria da índia. ||
SONETO. -^A MES.MA HISTORIA. :, Soneto» (verso da mesma H.

VI; íTABOADA DA
;
QUARTA DÉCADA... (if . VII a \l e frente da XII); e .ERRA-

TAS- (verso da mesma H. XII).

O texto da Taboada c o da Qvarta Década é impresso a duas colns., e o restante do

volume (prels.) a toda a largura das paginas.

. DÉCADA QVINTA. ..
|1
DOS FEITOS QVE OS POKTVGVESES Fl-

II
zernn no delcoliriíiiento dos mares, &. eonqiiifta rias terras " do Oriente :

em quanto goiíernnraõ a índia Nuno da
|i
Cimlia, dom Garcia de Noronha,

dom Eíteuaõ '', da (iama, & Martim Afonso de Sonfa.
il

... ; (Escudo d'ar-

mas reais portuguesas)
||
Com IkenQU do íny.rcmo confelhu da janta gy- yeral

Inqnij'ição,\\^ do Ordinário, ^ Paço.\\Ibi., pelo mesmo vtipressor. Avno

I<ji2.
11 II

Com privilegio real. ^ taxado a coalnjcentos reií em papel.

In-fol peq. de XII (a ultima está em branco) IT. (prels.) inunis. e 230 nums.

na frente.

As .XII ff. prels. compreendem: frontispício (I); '•Approuaçaõ do Reuedor^ e rUcençaS'

(frente da H. II); .CARTA DEL REY NOSSO "SENHOR DOM FELIPPE.... (a

mesma que vem inserta na Década precedente -verso da mesma B. II); «CART.V

DEL REY NOSSO
'I
SENHOR DOM FELIPE O SEGVNDO DE- |1 fte nome, para o

melmo Diogo do Couto. . .- (.El'cri- 1[ ta em Lisboa a dez de Feuereiro de 602-
11 REY»)

(frente da il. III i; ^Priaileglo d'Elrey nofSo Senhor* (verso da mesma ti. III);

e «TABOADA DA QVINTA 1! DÉCADA DA HISTORIA DA INDIA> (ff. IV a XI).

No verso da folha do rosto, um retrato de Diogo do Couto, bem gravado em madeira.

O texto da Taboada e o da Década s.ão impressos a duas colns. por pag., e as restan-

tes peças insertas nas ff. prels. do volume, a toda a Largura das paginas.

DÉCADA SEXTA .. || DOS FEITOS. ..: em quanto gouernaram a

índia Dofii
|| João de Caslro, Garcia de S;i, .lorge ("ahral, |! & Dorn Afonlo de

Noronha.!! ...
||
(Escudo d'arnias reais de Portugal) .. II /W., pelo mesmo

impieisor. Anno i(rl2. ||
. . . Infol. peq. de frontispício e ?3fi ff. nums. na

frente.

Relativamente a esta se.\ta Década, deve-se registar o facto de quasi todos os exempla-

res aparecem faltos do frontispício ! Que este chegou a imprimir-se, não resta a

menor duvida, pois que quatro ou cinco exemplares se conhecem que o teeui. Houva

decerto supressão, talvez motivada por também se ter eliminado qualquer texto ou

Dedicatória inserta em folhas prels. que, junto com o frontispício, se houvessem

imprimido. Se realmente assim sucedeu, essas folhas prels. foram por completo des-

truídas, visto que não aparecem em nenhum dos exemplares até hoje conhecidos.

O nosso exemplar possue, do mencionado e raro frontispício, uma excelente reprodução

foto-zincográfica.

DÉCADA SÉTIMA...
|j
DOS FEITOS... : em quanto gouernaraô a

índia dom Pedro .Malcarenlias. '| Francitco Barrreto, dom Conflantino, o

Conde de Re- 1| dondo dom Francifcp Coutinho, & loão \\
de Mendoga ...

(I
lEíiCUdo d'armas reais de Portugal)

|1 .. .
\\

Ihi., pelo mesmo impressor-

.^nno IGIG. || Com Priíiilegio Real. Vendefe na rua nona em vafa de Mateus

de Motos. In-fol. peq. de X ff. íprels.) inunis. e 247 nums. na frente, afora

uma em branco, final.
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N.i frente da folha I prel. o titulo, e no verso o mesmo retrato de Diogo do Couto que

vem no verso da H. do front. da Década V: na frente da II, a •Approuaçaõ da

Reufdor» e as ^Licenças*; no verso da mesma íl. II e na frente da 111, as duas já

citadas Cartas dos monarcas D. Felipe I e D. Felipe 11 ; no verso da mesma II. Ill,

o ^Príuilegio de sua Magestado («...Francifco Ferreira o fez em Lisboa a 22. de

Março de 1602. Pêro da Cofta o fez efcreuer. || REY>); na frente da IV, uma Carta :

*Ao muito Catholíco ^7* poderofo Monarca d*Ei'paiika, ^j' Rey de Portugal dom
Felipe o fegundo de/te nome^ (datada e subscrita no tim : *Da Indi.i, f^ delta cidade

de Goa a féis de Novembro de 1603.
|1
annos. || Diogo do Coutos); e no verso desta

mesma ti. iV e nas V a X, a .TABOAD.^D.\ SETIiVlA
il
DÉCADA DA ISTORIV DA

índia».

E.\ceptuando o texto da Taboada e da Década VU, que é dispotto a duas colns., todas

as mais peças insertas no volume são impressas a toda a largura das paginas.

DÉCADA OVTAVA...
t|
DOS FEITOS...: ciu qiiíinto uoiiernarão

.1
II
índia Dom AntSo de Noronha, & Dom

||
Luis de Ataíde. |i POR

||
. ..

||

(Logar de maroa dos impressores)
||
LISBOA.

|| A custa de IOAM BA
COSTA, CÊ- DIOGO SOAREZ [\ \\

M.DC.LXXIIl. < Cm todas os li-

iwnças necessariís. In-fol. peq. de IV fT. (prels.) iniinis. e 247 pag^,. tiums.,

além de uma em branco, final.

Na frente (o verso está em br.inco) da folha I (prel.) o titulo; jia 11 uma Dedicatória;

•AO EXCELLENTISSIMO SENHOR |; D. lOAM MASCARENHAS
j,
IVlarqucz de

Fronteira... (subscrita no (im: «De V. Excellencia que Deos guarde
||

., ,^
- L -ij - ^ loAM Da CnsTA

;Os menores, t-' ma.s humildes criados
g^, DiocoSoarez;

na frente e parte do verso da III o • PROLOGO i AO LEITOR» ; na restante parte

do verso da mesma H. III o •; PROTESTO » dos impressores ; e na IV. as « LI-

CENÇAS..
O texto das peças prels. é impresso a toda a largura das paginas; co restante do

volume a duas colns. por pagina.

CINCO LIVROS ! HA DiXADA POZE || DA I1IST01!I.\ DMNDIAH
rOF{ [ DIOC.O DO COVTO \\ Cronista ^t liii.uda niór da Torre do

;i
Tombo do

Estado da índia.
|i
Tiralo- a luz pelio i.i pilão M."' Fn de Villa Real Ca-

valleiro
||
fidalgo da casa do serenissimo Dom lOÃO IV, Rey de |! Porlugaj

nosso senhor. Residente na (;oitd de l'ari/.
|| e Cônsul da Na(;ão Portuguesa

nos l| Reynos de Fran^;:i
[[
(Vinhola tipográfica ornamenta!, de artístico de-

senho)
li
Com Hcenra e Privi'egio. ' EM PARIZ. |! ||

Anno M.DG.XLV.

—In-fol. peq. de XVI p: gs ípie;?.') iniin-.s., 248 nnms. e mais VI inuiiii.,

finais.— .4o todo 10 t-ols. E.

Na primeira pag. prel. o titulo; a II esl.i i;ui branco ; nas III 3 VIII, a Dedicatória; cEXC-
LENTISSIMO fsiVV 11 SENHOR I' DOM V.\SCO LVIS

||
DA GAMA jj

CONDE DA VI-

DIOVEIRA.il ALMIRANTE DA 1ND1A.|:.... (datada e subscrita : Guarde nosso

senhor a pessoa c estado de V. Ex. \\ Pariz a 26 de Abril 1645. \\ Criado de V. Ex.
|

O Capitão Manuel Frz de Vilb ReaU); nas pags. IX e X, o Prologo ao: «LECTOR» ;

na XI as ^Licenças; na XII o ^Preuilepo d'Elrey nosso SenUon; na .Xlll; tCarta d'El.

rey nosso Senhor, pcra Dio^o do Couto. . .>-n3. XIV; 'Carta d'elrey nosso Senhor,

pêra Diogo do Couto... (São as duas Cartas dos monarcas D. Filipe I e D. Filipe

II, já insertas nas Décadas precedentes) ; na XV: «O Capitão H MIOVEL BOTELHO
DE CARVALHO...

|1
A Diogo do Couto na Década 12, que escreveo, |1 do primeiro

governo do Conde .Minirante
;
D. Francisco da Gama sendo ,: Visorrey. H SONETO .

As VI pags. finais inuiiis. inserem a - TABOADA
|| DOS CINCO LIVROS \\ DA DÉCADA

DOZE....
O texto inserto nas pags. prels. é impresso a toda a largura das mesmas paginas, e

o das restantes pags. do volume a duas colunar por pagina.

Colecção COMPLETA E PRECIOSÍSSIMA de todas as Décadas de João de Barros e
de Diogo do Couto publicadas, ORIGINALMENTE, nos séculos XVI e XVII.
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Estas Décadas dos dois famosos e clássicos cronistas portugueses, escritas com profunda

erudição e num estilo elegante e vernáculo, são, como é sabido, as fontes primor,

diaes a que se tem recorrido e ainda servem para a historia dos descobrimentos, con-

quistas, administração e altos feitos de nossos maiores em terras do Oriente desde

fins do século XV até melados do XVII.

Exemplares optimamente conservados, salvo umas pequenas recomposições na margem

de algumas folhas das duas primeiras Décadas; os frontispícios da terceira e sexta

Décadas são em reprodução foto-zincogrâfica, primorosamente executada.

COLECÇÃO importantíssima, de muito apreço e valor, e cuja APARI.

ÇÃO, ASSIM COMPLETA E NAS SUAS PRIMITIVAS EDIÇÕES, DIFICILMENTE
SE REPETIRA NO MERCADO.

336 Década primeira da Ásia de João de Barros. Dos feitos qve os por-

tvguezes fezeião no descobrimento & conquista dos mares & terras do

Oriente. Dirigida ao Stnado da Gamara desta cidade de Lisboa. (Encudo

com as armas de Purtugal, o qual se repete na 5?." e 3.^ Década). Em Lisboa.

Com todas as liienças necessárias, impressa por Jorge Rodriçiiiez. .\nno de 1098.

Aa custa de António Gcmçaluez mercador de livros. In-fol. de VII II. (prtls.)

iiiums. e 208 nnm. na frente.

Década segvnda da \s];i. Ito-; feitos, ele. . . /'</., pelo meswo impres-

sor. .4)1110 de 16-28. In-4.° de V fl'. (prels.) iniini. e 238 num. na fiente.

Década terceira da Ásia. Dos feitos, etc... Ibi, ibi. lfJ2(l. In-fol. ih:

X If. (prtls.l inuni<. e 3í52 num. na frenle. (No verso desta ultima 11. : f%í
.[í-abtuse de f-%? |;

imprimir a primeira, ' /eyriída e terceira Década ria
||

.isin

de João de Barres, a trinta de Ma;/o, do anno de mil
\\ .leisceiílos c6 rinleoitv.

Em Licitou, por Jorge Rodrigues
\\
*•*

||
**

|| »).

Década qvarta da Ásia de João de B Tros. Dedicada a el-Rei Dum
rhilippe II, nosso senhor. Roforiri.ida accrescentada e illvstrada com no-

tas e taboas geographicas por Jofio Baptista Ijavaiiha. (Este front. c prece-

dido d'uma elegante portada oUegoricn. primorosamente gravada a buril, tendo u

titulo no centro, c por baixo do mesmo).-— Em Madrid na Impressão Real,

M.DC.XV. In-fol. de portod.i, front., IX fT. (prels.) innms.. 711 pags. e

mais VI ff. inums com 2 índices. — No fim: Em Madrid, M.DC XV. Pur

Annibal Fnborli. — O rol. tem oinda mais !J carias (ni mapas geor/rnphiros,

grav. a buril e impressos em separado. Encoiitram-se a pags. 39, 273 e 555.

As três primeiras Décadas são da segunda edição, denominada do Senado ; e a 4.a c da

edição primitiva. Este exemplar da quarta Década possue, como se disse acima, os

3 mapas abertos a buril e tirados áparle, que faltam em quasi todos os exempla-

res que aparecem no mercado. Belo exemplar. MUITO RARA.

337 DA ÁSIA
li
DE 11 JOÃO DE BARROS H E DE

||
DIOGO DO COUTOU

SOVA í:/)/(;.401ÍOFFERECIDA|1 A SUA MAGESTADE
II
D. MARIA I.

1! /Ç/^9t.O(D
RAINHA FIDELÍSSIMA

|1
&c. &c. & •.

||
(Escudo d'armns rrais portugue- / O ^ /

sns)
II
LKBOA 1| Na Regia Officina rri-oGit.n-icA \\ANNO MDCCLXXVIII.

(a MDCCLXXXVIIl).
\\
Com Licença da P,cal Meza Ctnsona, e Privilegio Ficai.

In-S.» peq., 24 vols. E.

Primeira edição colectiva de tod.is as décadas de Barros c de Couto
;
pois n'ela veeui

pela primeira vez impressas a Década decima e a undécima. A impressão é muito

uitida, mas infelizmente o texto não corresponde á beleza do lavor tipográfico, pois

não gosa a fama dos mais correctos.

.\ Década undécima aqui publicada, que é um <suprimento- da de Diogo do Couto, que

SC perdera e que jamais pôde ser encontrada, consta de um resumo dos «Feitos, que
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/oi'^

(o
00. o

os Portuguezes fizeram iio descobrimento dos mares, e conquistas das terras do
Oriente, Em quanto governaram a índia Manoel de Sousa Coutinho, e iMathias de

Alboquerque.»

Os volumes I a S compreendem as Décadas de João de Barros; o 9, a Vida do mesmo
cronista por Manoel Severim de Faria, e o índice geral das quatro Décadas da sua

Ásia; os 10 a 23, a Vida de Diogo do Couto e as suas Décadas ; o 24 e, finalmente,

ultimo, o «índice geral das Décadas de Couto.»

O tomo primeiro é adornado com os retratos de João de Barros e do Infante D. Hen-
rique (G. T. Atacliado s.), e com um mapa (em H. desdobrável) ; os tomos 2.o, 7.0

e S.o, com nm outro mapa cada um (estes três mapas, primorosamente abertos a bu-

ril, são reproduções dos que vêem na edição primitiva da Dccada qvarta), e o 9.o,

com o relr. de Diogo do Couto (Sià>a Deliu.- Frois sculp.).

338 Fanegyricos iio grande João de n.-irrci. Fielmente reimpressos con-

forme :» sua antiga lií giiagern—nnno 1533. Por Joaquim Francisco Mon-
teiro de (Jaiiiijos Coelho e Soiza. Lhhoa. Nii Ojfic. de António Gomes, 1701.-

ln-8.» peq. de V-3á()-l pags. E.

Estimada e pouco vulgar.

339-Barros, 2.° [Dr. .hãn dr).— (r-fprllin íir (injaStis... Vortii, l.")4il.

{Do frcntnpkio {que neste eremplm- r de cújÀ'i primorosa e hdlitmcnte feita à

pena) dtimog a ei-ncla reprodiuuo (jue seyue) '

tó^^

f'm<^íTi:í(f<[^)V(c^c^mt(íffí:ct]{ui:uáfy%

<v\; i, 'c"inf<-ff3rfofnao«f«TÍirotrí mniirtuti^
^

I

i-ldsc nccflanar. pa cafsfidcp.tflaitsrnw I
' OS! PrqíítoficíbscctfrocáfaincropafírrnrJl
(?f<(çá tsffrtnçoofvcc.Foijamfff côDofto 'a

pelo Bocto: "^oÁ orEarr'a.£icji;iJ.i6oa<
|

In-4.'

(
o original mede iSl x í'J'i"™)

de IV IT. (pieis.) inimieradas e Ixxiiij numeradas na frente. K.
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As IV folhas prcls. inserem o seguinte texto : na frente da I o titulo reproduzido acima

em «fac-simile» ; no verso da mesma ti. I e grande parte da frente da II, o

' lj.í)rilfllll'(l.», que é encimado pelos seguintes dizeres ou Dedicatória: «^0
ifrfitilTimn íJriíiniif aUuftrilTimn Sciilun-

1| o fniliov anfníitr Çnm (?u-

riiliic ÀiçcbilVn 1, fõr [[ Sn mui miliiiun (Tiôníic S tínign : yrimns íins

Ci5)>nitlins
||
ba Doutnr gnniii ir iSorros : Ijitmil&c fcruiaor íc-

1| §.
D. §.» (Datado e subscrito no fim: «. . . ôll ffiiíiníir 6il ^ortCl

|1
n .ITlj. 8

fnifrírí S .p.g.rl. nims, o pactor gOÍÍ S luUTCiS » ; na restante parte da

frente da mesma H. 11, toda a III e na frente e parte do verso da IV, a " \X. Jlltro-

&U(ã /t in"lnrn(Õ ao pfct liliro pfni os ll-rtíll-rs.» ; e na restante parte do
verso da mesma 11. IV o indue e titulos das quatro partes em que a obra^é divididat

o qual rem.ata com a declaração: ^ (Eoilttçn O trnrtnílil. !<

Em seguida vem o texto das quatro partes da obra, o qual ocupa as ff. j a Iffj.

A lJr''lIl''rn pnrtf
, que decorre de H. j a Tf} e que apresenta o seguinte rosto

:

Ijaciçíillll

nV'> iERDECEPiTME^--

ortíe ír: fado.&n aqual ffpc í

li

(O original mede ISO X 105 mm.)

compreende unrproemio (em que o autor, começando por citar Marco Túlio,'expõem

como que o .artíumento de seu tratado) e XI illIJÕCS, ou Capítulos, a saber .

CE ilnjom piinirijrn por rnufn íms || rnrflflâ bo iiintrimonio.» — CE i5c-

jão. ij. yor rmifn &115 tíHj^s ri, br fun ||
marte, íírntnfr nq 611 niimr bo

pmj. 1/ br nl-
11
gíis nut mntarom \cn& ^í\]íú.« — Cl\c}(\m.iu\. tontrn

8
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ti ffinfnmfiita. por ffr |1
rfpciif iic rcnli^om. O? rõtl;é nlgCíns rou

1|
fns n

q o mnrian l)c íluignbn.i) — CE 'Qimr'" r""!" rõ'in " luntrimonin. \\vov

n fiuiiilrjn Sns iiuill|i'i'f5.'' — CE ií"!*'"- "• Por ani^a 6n jmõrtmtfin

íins imill)nrs.') — CE§fftn rrjom fiin&nmfiitnl roíttrn ns
||
mcilljcrrs

ijiic tintn an iiuiitiiicfiit.» — CE|ín?íiii -uiti- lõiitm n inntiiiinniiíi : ||

por iiã uiiicr roíii n ^aiiltrrn.» — CEl^njõ iloiimn rontrn o iiintrimo-

iiio : por ns.
II
tntijns a, iiinnljns &n6 moUjtrrs.» — CElírjn -í- poln

llobrrjit. Iloriiín. ^ Jírlliitr. — CE i5í?õ M- rõtrn o iiintrimoitio. por

rnufn |! ia iiuUlicr pobrr oii |5ifn.» — CE|ín5õ .rif- l» finnl cõtrn o ma-

trimonio. » Este ultimo capitulo remata assim: o. . . ©IKOméílomr |1
§rnllOr

mil «fjrs n ^ofru mfrçr. acTtc Snlnmnrn.
|! ^ .rij. iit gnnnjro.

|1

.p.p.rrjj-.t ; e coma declaração: « íim 6ii |1rtmn)ra pnrtc 6rftr liuro. >

A SrgUll6n pnrlf corre de fol.vrij a vrVU, tem o rosto que passamos a reprodu-

zir em «fac-simile» :

^ folutn fíçíiimiert Siijuíonitm Sítinícm

Scguclfc a fcgnnoa parte
©eílesraccado.fmaciialhoaiitoi

irujytea /tJndamcntoacsuiiinErçel
I cnrc.'íp2ov«tofo.ir neí effá rfofe) s

r^arree.

(O original mede 162 X 130 mm.)

uma espécie de argumento e íij JÍCJÕrS, ou Capítulos: CEiíffÕ .f por porlC
iio mntrimonio.

||
por fc prrprfunr Ijo Ijomcm. — CE 15f?nm fciiuim por

porte ôo tnrométo
II
por rniirn lic iiiirm o orSriuni. — IJojom .iij. por

tnufn 6n fllorin nj nirgrin íio (ffnrnmcnto. — CEíQuiutn í?n?nm prlo (ítn-
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rnmcín. q Ijc II ÍJcifrgiiir iu< iioffciô ^iitriinfrnaos. — CElíf?"- » fúiin-

métd. pov rfiiiiir (16 moacnuia. — d Sritii lU'>nm por pnrtc ôo mntri-

iimnúi : 'I yor rniifrt 6n (>")fcn'((iiii. — CElífMim .uij. polo rufn j mêtn.

pur iiuifii bn liiinn. || ^n niiiijnír íii iiiuil «iiui Ií tiiitn liiirtuliuiiictr.

— CElíf!'! .«iii- por pnrtí ^o infiimOto. pur rrl>ci)tí. — CIlícjn .ir.

por fcr o rnfníiiftn cfauor i>a |lrpiililirn. — CE Kf!« -r- PfHo "tntri-

iiioiiio. por mu II fn ^n niii6n in mollicr no iiuniío. — CElifíft -li- poi'

piutc ^o inlnme
'
to. por rrlpcito bn yolinn. — CE Kfjn -rij- 1 fiiinl

pCllO rnfn- n nirilto por ff niitiU o prrrnílO. a rem.ltar este capiluio, a de-

ciaraç.io: AtiUmpr n Ilrium^n ;;nrtr

A Terceira parte abrange as fol. tTíU) a Iviij, é encimada pelo titulo de que da-

mos a seguinte exacta reproduçiío :

€(11 íi qual bo íhirosparrículanneníe refpo

dcâcs ©oseftinilamcncos aileg^ídoo corra

o 4^ri1monto,£rep2oUii t oeílrue todoa

oB ofroe fimd5n!cneo6 1 ]\r,5cô oâdascó^

tracUí.l^conrraiiB dl^olbcrcs. t amofrfj.

De quanta pcifcycam t ^ixelíençííi fqam
£t!VHitamrc maíe muitas couíae inuF P^<3»

«cytofaaaoô bafado».

e consta de doze llfSpOStnS e lírprOUnçÕfS, ou Capítulos : CE i^CPíffl -X

Ikprouiifnm roíilrn o primei- h ro fiiuíinnirto íins Corgos ^o Itlotriíiio-

uio.— CEKrpurtfl nijo Srfluí»o funíinmcto Sn mor |! te Sos fijll)os. íTrn-

itoFc niiiii 6rt ynririifin l| i íic i^ mniiftrn bnifmos fnitir fun mortr.

—

CE llrporto ^' rcpuníõ bo (Ttrttijro funSnmi-to
i|
&n frrui&õ. ffnulnrfc

nniii &05 Ciumfs. it romo
||
fcprr o Cnfnmrto ijc frõro /^ òt to6n íi-

licríiníic — CEl>i'Pi'nçn fio (ijitnrto fuuSnmrto ia Bimplcin. I, ^roíinfc

romo ns molljrrrs fõ tn linbilrs t- tn
|j
fnlirSorns romo os lioiiirs. ri.

Jifft nlgiís ©rrplos. — CEKcpoltn no (Qiiiiilo fiiiibnmruto &n Jinõiir-

tniirin. /t |j
piinfri- ntiiiij romo fnm mui tirmrij iin urrtuôc /; no bc

II
ns iiioll)crrs. — CEi^cpunçn 1 lírpíftn roíttra o Scrto fimSnmfto H

ia 3itroiitinnirt. (OiiSc fr pun fcrí mrnos rõtiiirtrs os Ijomrs iiiic ns

moUicrrs. x romo por riilpn i«ír \\ ijomfs fr rnufo n 6ns mollirrts.—

CElícpiinçn So Srptimo fuínmrto Sn Sif ||
rorSin q" fr ffHf nitrt o mn-

ribo ri abultcro.— CElírpiinçn bo (Ortnuo fubnmrto. ffi-nrlnfc
||
nqui

bc miiitns pciins bos Àbiilttros. — CE lírpiioín bo lloiio fíibnmcnto g

foi rôt ns moUjc ;! rrs. c q fc pun rcrr"" mnis %, mnijorre ns incljns

bos Ijo-
1!
mís nj ft roHfubc íobolos fubnmcutos roulrnijros. — CE Kc-
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puaçõ bo .r. fuíiniiuto òa viir?n t' aorfn t- urlliirc — Cllícprounçõ

/sivj í>ti .rj. rimíniiiriitc : rontrn « rnrnmcnto.— C[|!n'«nçjt l^ rrportn

rõtrn o tíiinl fuaniufto. fiste fecha com a declaração : ^mlm it (Trrmjrd

paxtt.

A CJimrln pnrtr, e ultima, vai de ÍOl. l»iiii a IVfj, abre pelo seguinte titulo, que

reproduzimos cm •fac-simile>

:

€ final oeítc sracwdo Cmaqual ff po? ©o)e.occl.írí

coce 1 Tlcaii£(íroa queferrciucraiipoiM cine og ísHi

mrntoc fcfaçambcm t afeiirtçooe Dfoo t Djoeícfiní©

t p:oiieícooo^£af;ancce.
fO orígiiiítl mede 112 X Í3 mrn.)

e contém uma espécie de Argumento e doze Capítulos, intitulados : \L fitOnOC

rõunttctf . — CE |íil"i'5« "i^ gniiif. — (Qtic rrjii fnnõ.— CQiif iiã tfaljn

niljos, - CE llirgi-m. - ^l< itlollin- llirn ^L - Cl ItloUicr ignnl. - fcr-

iiiofíi citfftnmftc. — CEVutftf. - CE ^^^^ cíifíumfs. — CEilr;iul)n co-

llljrrtílxl. — CE ilnilt ffj'l rõ pnrnita. o texto deste ultimo capitulo remata, uo

fim do verso da folha, com o clássico : ÇíO gmílflS.

A ÍOl. Irrtj (por engano numerada Irriitj) e ultima, insere seis oitavas (três ocupam

a frente da H., e três o verso) em homenagem do Dr. João de Barros e do seu

tratado.

São encimadas, no alto da frente da fol-, pela seguinte epigrafe: CE 8" JtCÍCiO&O

|on iiffScj iiirSiro t Itmiior- 1 íio niitnr ri M obra fru mui fnmtlinr

ninigo., e rematam com o seguinte registo tipográfico:

fcfoy ipmído cite rr^ítádo n^ ttiuí nobicxf^^

Icalí:ícl9cleoo:^o2toa:j:t':oía>'oomc>í:>fcôro

flnooo nacímétoónoííofôíjbíí rí^o i^.m.t .o.

«,í:f8no8tfoy^cabadopoi53gfcooía3%auc<>

A impressão, toda executada com caracteres góticos, é embelezada com letras iniciais

de caprichosa fantasia, (gravura em madeira).

No sistema da pontuação notam-sc somente as figuras de pontos finais e dois pintos.

O volume compreende um caderno de quatro folhas (as prels .) não rubricado, e nove de

oito, rubricados de fl t j (á primeira ff. deste caderno pertencia a rubrica flji po-

rem não a apresenta), ít ttj, fl tiij a t j, i tt, i tij, i titj.

È verdadeiramente curioso e muitíssimo apreciado pelos bibliófilos este tratado dò Dr.

Jo.ão de Barros. Os exemplares são de EXTREMA RARIDADE, a ponto de só ha«

ver noticia de dois : o que existe na Biblioteca Nacional de Lisboa, e que aliás se

encontra falho da ultima folha, isto é, daquela em que vêem os versos do licenciado

João Mendes inaltecendo a obra e o seu autor, e mais o registo da impressão; e o
que apresentamos agora, que possue a folha que o primeiro não tem, mas que re-
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produz á pena (e com admirável perfeição) a folha xviij e o frontispicio. No mais

pôde considerar-se um belíssimo exemplar, e por isso de uiuito apreço e estima.

Por êle foi feita a reimpressão que o sr. Tito de Noronha, de acordo com o

sr. Moreira Cabral, distinto bibliófilo portuense, levou a efeito, no Porto, em fins

do terceiro quartel do século passado, a qual saiu com o titulo :

3'iO Espelho de casados. 2.* edição, conforme a de 1540. Publicada por

Tilo de Noronha e António Cabral. Porto, Imp. Porliigueza. MDCCCLXXIV Ç ^T^O O
(1874). In-4.° de Vllf ff. (prels.) com a noticia sobre o auc.lor etc, que não faz

'

parte da primeira edirão ; folha com a copia dos dizeres do front. da ed'Ç('io pri-

mitiva: (Espelho de Casados Em o qual se disputa copiosamente quam ex-

cellente proveitoso e necessareo seja o casamento e se metem muitas Sentevçai.

£c.) ; IV-LXI ff. com o texto da obra, e mais 3 inums., de Índice. E.

Tiragem em papel de linho, apenas de 210 exemplares. -Muito estimada. RARA.

'.341—Barros {Miguel de-Jtideu português?).—CORO DE LAS MUSAS |1
dirigido

II
Al Excellentiflimo Seilor

||
DON FRANCISCO DE MELO, || Cavallero de la ///^^ ^

Ordem de Crifto. . . || . . .
||

... Embaxador extraor- || dinario à la Mageftad / '

de la Grau Bretafia
||
Carlos Segundo 27*0.

]|
Por el Capitan

i|
Don Miguel de

Barrios.
|| Con licencia de los Superiores. || EN AMSTERDAM

||
De la imprenta

de Juan Luis de Pas, Impreí/or
\\
e Mercador de libros.

||
Afio de 1672. In-12.°

de XLIl pags. (prels.) inums. e P48 nums. E.

As XLII pags. prels. inserem : titulo (1) - 'MELODIA ACROSTICHA» (com o nome
DON FRANCISCO DEMELO) (ID-^OLOSSA IAUSEA,\\ Al Exceleníiffinto Senor

II
DON FRANCISCO DE MELO

i|
.... (18 oitavas) (IH a IX)-«/l/. QUE LEYERE

II
Por culpa de la Eftampai (uma decima), e: Erratas» (X)-<ELOQIOS

|i
/!/ Capi-

tan Don Miguel de Barrias, \\y á fu CORO DE LAS MUSAS.y .De un iluftre in-

genio de Lisboa. |1
SONETO. -</li AUTOR V A SU OBRA. \\

Del Sargento Mayor

Don Nicola lide Oliveira y FuUanall ..«
|1
SONETO. -c.4í AUTOR VA SU OBRA.

II
Decimas.

|1 De Dona Ifabel Corrêa» - 'Del Almirante Don Jayme Orteuclo Lopez

II
Coronel...» (um Soneto) - «£)i; Juan Alonfo dei Campo». (Soneto)-«Z)e Don Ma-

nuel de Pinto y Ribera'> (Soneto) -«Dfi Juan de Faria» (Soneto) - «/!/ Coro de las

Musas, y Mufica de Apolo \\ Por Don António dei Caftillio» (Soneto) - « De Don
Jofeph Milano. (decima)—CORO MUSEO, H/)»/- fu Autor el Capitan\\DOH MI-

GUEL DE BARRIOS,
i

A fu Excelentiffimo Mecenas |1
DON FRANCISCO de

MELLO, &c.-uma poesia em latim de Nicolaus de Oliuer O Fullana, e um SONETO
de Don Miguel de Barrios. (pags. XI a XX)-«INDICE. (XXI e XXII)-.RfC£iO Y
ALIENTO\\áe\ Autor, || £« la publicacion defta obra, y defenfa de\\la Poefia,

para advertência dei Uctor» (PROLOGO AL LECTOR) (XXIII a XL)-e ^EL AU.
TORWA SU LIBRO» (onze quadras) (MI e XLIl).

Obra muitissimo estimada.

Magnifica edição (a original), excelentemente executada e impressa. Enriquecida com um
belo retrato de D. Francisco Manuel de Melo, primorosamente gravado a buril tm

chapa de cobre. Este retriíto acha-se dentro de um oval e tem em volta a legenda:

«DOM FRANCISCUS DE MELLO SERENIS. PORTUGALI^E REOIS AD QENE-
RALES FOEDERATI BELOII ORDINES LEOATUS EXTRAORD. MDCLXVIIL.
Pela parte inferior do oval o escudo d'armas deste nosso erudito escritor e diplomata.

Muito rara. — Belo exemplar.

342-Barruel (/tòèi-). — Mémoires pour servir a THistoire du Jacobinisme, S^ ^^
Par... A Hamburg, Chez P. Fauche, Lihraire. 1803. ln-8.«, 5 vols. E.

Estimada. Bom exemplar.

343 —Questão nacional sobre a aulhoridade, e direitos do povo em ?ç^ â <P
o governo : ou Exposição, e demonstração dos verdadeiros princípios ^
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acerca da soberania, publicada em Paris em 1791 por seu digno author. .

.

Traduzida do francez, em 1821, por Luiz Gaspar Alves Martins... Lisboa:

Na Imp. R:gi.a. In 4.° de CCXXVIlt-IV-157 pags. E.

344—Bartho (£.).—liaison de ma foi religiense, par M. TAbbé... Paris: Sar-

C lit... ISSO. In-8.« de XlX-477-1 pags. E.

345— Barthèlemy {J. J.].—Voyage du jeune Anaoharsis en (!i-oce, vers le

milieu di quatrième siòcle de TÍCre vulgaire; par .. Paris, Desrez,

M DCCC XXXIX. In 8.o gr. de XXXll-765 pags. E.

/^

f

Ih

/ffO

'f,

34G— Basílio Sanctoro (^uan).—Prado espiritval. Recopilado de avtores anti-

gvos claríssimos, y santos doctores, por el Doctor. . . Aor.i nvevamente

O ^ anadido de mvchas, y diuersas Flores de Saiilos, por el niismo Autor...

Primeira, y Segvnda Parte. ^4/10 (Marca do impressor) 1074. Con Licencia.

En Madrid, por .indre Garcia... In-fol. de X pag.^. ([uels.) inums., 326

nums. na frente e XVIII ínums., finais , de TARLA. K.

Titulo impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho, e emoldurado por cercadura

constituída de peqs. vinhetas tipográficas, simetricamente dispostas.

347- Bastide (louis).— Vie religíeuse et politique de Talleyrand-Périgord

27 prince de Bénévent, depuis sa naíssance jusqu'a sa mort. Par... Paris.

Faure tt Compagnie, 1S3S. In-S." gr. de 479 pags. E.

Adornada com o retr. de Talleyrand (Lith. Garoitsse).

348—Baunard (^6í)e).— Histoire de Madame Barat, fondatrice de la Sociélé du
— O Sacré-Cceur de Jesus, par... Paris: Poussielgue Fréres, 1870. In-8.°, t
'

vols. de XXIV-568 e IV-668 pags. E.

Ilustrada com uma bela gravura a buril contendo o retr. de Madame Barat, e com uma

estampa reproduzindo a imagem de Cristo.

Bavia (Luís de).— Historia pontifical. .
. —Veja-se: lllescas [Gonçalo de).

.349-Bearro Iberno {D. Philippo Osít^euano).—HISTORIí)
ll
CATOLIC.E

||
IBER-

NLE COM-
I

PENDIVM.
|1
DOMINO PHILIPPO AVSTRIACO IIII. |1

Hifpania-

rum, Indiarum, aliorum regnornm, alque inul||tarum ditlonum regi Ca-

tholico, monaroIiacKque
||
polenlifsimo dicatum.

|| A D. Philippo OfuUeuano
Bearro Iberno

i|
(Escudo d'arnias reais hespanholas, tendo no centro as de

Portugal)
jl
Cmn faeidlate S. hiqmfitionis, Ordinarij, (^ regis.

\\
|| My-

Itppone excv/'um à Pelro Crathecckio régio
|| U/pografho anno Domine IG-l.

ln-4." de IV ff. (pieis.) iiuiins. e 283 nums. na frente, não incluindo uma
inum , final. E.

As IV folhas prels. compreendem: frontispício (ornado de elegante t.irja) ; .LICENC,AS»
(uma em Latim (subscrita por F. Antonius a Cofíceptioné) e as restantes em portu-

guês) ; e Dedicatória: -DOMINO PHILIPPO H AVSTRIACO IIII. Hirpaniáruru, In-

diarum, aliorum :,regnorum... ;: PHILIPPVS 05VLLEVANV3. (subscrita: .PhiHppus

OroUeuanos»).

Livro curioso e apreciado. Excelente edição. Multo rara. Bom exemplar.

350 — Beautnarchaís. — Théatre de. . . Précédé d'une Notice sur sa vie et ses

ouvrages, par P. Augier. Pans., Firmtn Didot Fréres... 1840. In-8.°deXX-

t? CP 577-pags. E.

Ilustrado de uma gravura coui o retrato de C d» Beaumarcliais, aberta a buril.

<



AZEVEDO -SAMODÃES llO

/;<- Ci

líS-o

351— Beaumont & Tocqueville {Gustaoe de—Alfxit de),—Syslèine pénitenciaire ^ c—^
aiix Étals-Unis et son opplication en France ; suivi d'iin y^ppendice sur les '

colonies pénnles et de Notes siatistiqiies ; Par MM... Paris. Gosselin,

MDCCÇXLV. In-S.» de IV-446 pags. E.

352— Beaure (.4.)-—L^ Déniocratie conteniporaine, par.. Le Príncipe éleolif

et le Droit divin.— Les diíTcrenles formes de Gouveinement.—Le Souve-

rainelé.—L'instruction publique.—L'organisation mililaire.—La Religion.

—La .kistice.— L'linpòt.— Le Travail et le Capital.—La Guerre.—L'Actua-

lité. Paris: Calman Lévy... 1S76. In-8.° gr. de IV-332-I pags. E.

353 — Beccaria —Des délit et des peines, Par.. . Tradiiit de l'italien Par J. A.

S. Coliin de Plancy, Avec les observations et les notes de divers comen-

lateurs
;
précédé d'une notioe sur Beccaria, et orno de son portrait. A Pa-

ris, Chez Dondeij-Dupré Pere et Fih... M DCCC XXIIL In-8.° de XLIlI-4a7

pags. E.

o retr. de Beccaria (Déssiné par Chaíselat - 1823- Oravé par Fauchery) é impresso

em separado.

354

—

Bóchard (Ferdinnnd'^.—La conimune, Téglise el Tétat dans leurs rapports ^J
avec les classes laborieuses, par... Deuxléme édilion, augmentée d'un

Appendice. Paris: tiiraud el Dagiieau... 1851. In-8.° de lX-XVIII-335

pags. E.

355 -Beja (Aprigius d^). — Son commentaire de 1'Apocalypse, Écrit sous

Theudis, Koi des Wisigotlis (531-o48). Publié pour la preniière fois

D'Aprés le manuscrit unique de TUniversité de Copeniiague, par Dom Ma-

rius Férotin... Avec deux planches en photogravure. Paris: Atplionse Pi-

cará, Libraire... 1900. In-8.» gr. de XXIV-90 pags., além de uma outra

com o registo da impressão e uma em branco, finais. B.

As pags. prels. V a XXIV inserem um interessante e elucidativo «PREFACE».
O registo final da impressão, reza assim: Valence.-Imprimerie VaUnctionoise.-1900.

No alto do frontispicio a seguinte indicação: BIBLIOTHÈQUE PATROLOOIQUEW
PUBLIÉE PXRHUlvssb CHEVAUER\\I.

As duas fotogravuras, impressas em separado, era papel couchí, reproduzem duas pags.

do ms. original de Aprigius de Beja.

35tí—Belém (Fr. Jeronymo de).—Chronica Seraficsi da Santa Província dos Al- .

garves, da Regular Observância do nosso Seráfico Padre S. Francisco, em /'/y /)^ '~' ^
que se trata de sua Origem, Progressos e Fundações de seus Conventos. ' ^
Parle primeira, que comprehende a sua separação da Província de Portu-

gal, com as Fundações de cinco Conventos de Frades, e hum Mosteiro de

Freiras. Oflerecida á Sempre Augusta Magestade do Fidelíssimo Rey D.

João V. Pelo Padre Fr. Jeronymo de Belém, Pregador Jubilado, Examina-

dor das Ordens Militares... e Ciironista da mesma Província. {Vinheta).

Lisboa: Na Ofíic. de Ignacio Rodrigues. .Ánno de MDCCL. Com todas as iicen.

çaí necessárias. In-fol. de IX ff. innms. e CCLXXI.\-286-l pags.

—

Segue-se jvnto:

—Descuidos do escudo impenetrável. Dada á luz no anno proximé passado

de 1749, com o nome supposto de Anastácio Pnsym Manfredo... Ibi, Na
Offic. de Joseph da Gosta. Coimbra. MDCCL.—Ue 54 pags. Tem no fim da in-

trodução da 1." obra uma estampa alegórica grav. a buril.

ó-^^ «Cs
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-Parte seganda,50n'erecida á Sempre Aiigusla Magestade do Fide-

lissiiiio Rey D. José I//ii.*A'o 3íos/firo áf ^S. Vkenie de Fora, Camará Real

de Sua Magestade Fidelissima. MDCCLIII. In-fol. de XXXII-905 pags., in-

cluindo o índice.

Parte terceira, em que se trata da origem, fundacam, e progres-

sos do Real Mosteiro da Madre de Deos de Xabregas, ooni as vidis de seus

Régios Fundadores, a Senhora Dona Leonor, mullier do Senlior D. João

o II, e o nosso Patrono, o Sereníssimo Rey D. João III. Compreliende jun-

tamente as vidas dns Fundadoras, e mais Religiosas, que nelle llorecêraõ

em virtudes, com grande credito desta Casa, e das mais illuslres de Por-

tugal. OlTerecida (ao mesmo rei). Ibi, mesma imprs..^ MDCCÍ.V. In-fol. de

XXXI- 763 pags., incluso o índice. (Se^we-se);—Snpplemento á Terceira

parte da Ctironica Seráfica. .. Tratase de algumas Religiosas, que nelle

falleceraõ com opinião de virtuosas; humas. que falláraõ na Clironica, e

outras, que accescèraõ de novo... Dado á luz por António de Pádua Bu-

Ihoens. Ibi., ibi., MDCCI.VIl.—De XI-94 pags.

Farte quarta. OlTerecida (ao mesmo rei). Ibt, ibi. MBCCLVllI.

In-fol. de XXX11-G36 pags., incluindo o índice. Lote de 4 rol E.

Vinheta com o retr. de D. José (grav. por Debrié), na 3.a ti. dos 3 ullimos vols. Barbosa

e Inocêncio não tiveram conhecimento do opúsculo— Descuidos da Escudo, apenso

no fim do tomo I. -Multo apreciada e rara. Bom exemplar.

OLIVENÇA ILLUSTRADA PELA VIDA, E MORTE DA Grande Serva

c? «c' de Deos MAHIA DA CRUZ... LISBOA, Na Ojfie. de MIGUEL MANESCAL
DA COSTA... Anno M.BCC.XLVll. In-i." de XX ÍT. prels. inum.-i. e

LXXXVIlI-aT.T pags. E. pcrg.

Adornada com uma gravura alegórica contendo o reti'. de Maria da Cruz (assinada

:

FXFAE). Pouco vulg.ir.

338 Palestra da penitencia sen lo corifeo, author, e Mestre o milagroso

Deus menino, o seu legitimo Snlistitulo o Patriarcha dos Pobres... S.

Francisco de Assis... Lisboa Occidental. Na Offic. de António Isidr. da Fon-

seca. Amo M. DCC. XXXVl... In-S." peq. de XXXII-400 pags. E.

Ilustrada com duas gravuras alegóricas (a primeira está assinada: Fr.'" X." Fr.' A. Fcs

;

a 2.a : M. F.).

3r.9-Bellarniino (/íõèí/ío). — INSTITVTIOXES
||
LINGV/E HEBRAIC.E,

|| EX
ÓPTIMO QVOQVE AVCTORK COM.ECT.E, Et ad quantam maximam fieri

potnil breuitatem, per-
||
fpi -iiitalein, aíque ordinem reuocata?; vn.'i cum

exer-
II
citatione Gramática in Píalmum xxxiii.

||
ROBERTO BELLAFíMlNO

II
Politi.ino Sociotatis lusv A\ ctore.

||
Acceílit in ha noua editione cummo-

dior Imgularum rerum
||

cl iriórque distincto.
||
(Marca gravada, tendo no

centro as Iniciaes emblemáticas da Companhia de Jesus: I H S) \\Ax-
TVEnrLJS,

II
Ex Officjna Plãxt/xiaxa.

||
Apnfl Víduain, cC- loannem Mo-

rdam.
II
M. D. XCVI.

II
Cíioi íiralia & ptiuilegio. In-8.o peq. do 197

pags., além de uma (inum.) com o Priuilegio para a impressão, uma com
a marca gravada do impressor e Irt s cm branco, fluais. E.

Obra estimada. Esplendida edição. Muito rara.
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Encadernada juntamente, a seguinte obra ;- PRIMA 11
OR.-ECC |,

LINOV^E
|i
RUDl-

MENTA :
11
(Peq. vinhenta tip. de ornamento) 1 ... |l(Marca do impressor)

1|
il^O-

DVNI,
ii
Apud Clavdivm Mokillox,... '\ M.DC.XXI. In-4.o

Também estimada e multo rara.

31)0 -Bellegarde [Abhé de).—Arle de conhecer os homens, líscripta em francez / jC C? 3>

pelo.. . e Traduzida na Lingua Poilugiieza i)or Ambrósio Antunes. Lisboa :

'

JSa Typ. Ximesiana. Anno M.DCCLXXXIX. . . In-S.» peq. de XYI-23(I-YI1

pags. R.

301—Bem (Tliomas Caietano rfo). — Ilhistrissimo nc pracclarissimo domino Nó-

nio Alvares Pereira de Melio. CASTBEIDOS Libros V. D. V. C. ThomasCaie-

tanus do Bem, . . Ulysiipone Octidenlali, Enudehal Antonias Isidorus da Fon-

seca... M.DCC. XXXIX... ln-4.0 de XLM12 pags., alóm de uma 11. de

EURATA e uma em branco, finais. E.

Muito apreciadas. Boa edição. A pag. 10 é toda ocupada pelo retr. de Pietro Bombo
(gravura em madeira). Exemplar carecido das pags. 7, S, 17 e IS.

30.")— Benolt {D. P).—La cite antÍLhrélienne au XIX' siôcle,... I. Las Erreurs

modernes. Paris: Palme, ISSõ. In-8.°, 2 vols. do XV1I-51I pags. e uma fo-

lha desd., o i.°, tí IV-667-H1 pags., e uma 11. desd., o 2.°. E.

/4-i

As XLI pags. prels. inserem: titulo- Dedicatória- Preambulo ao «LECTORl»-e «FA-

CULTAS. (Licenças).-Poema raro.

362 Memorias Históricas Ghronologicas da Sagrada Religião dos Cleri- y^ ^ C /o

rigos Regulares em Portugal, e suas Conquistas na índia Oriental, escri-

tas por D. Thomaz Caetano do Bem, Clérigo Regular, Mestre Jubilado em
Sagr.ada Theologia... e Chronista da Real Casa de Bragança. Tomo I.

{Escudo d'armas do reino). Lisboa. Nn Regia Offic. Typ. Anno MDCCXÇII.
In-fol. de IV ff. inums. e LVII-507 pags., incluso e Inde.e.

Tomo II. {Escudo). Ri., na mesma itnpressão. Anno MDCCXCIV. In-

fol. de XXXI-I-XXXV1I1-41G (aliás 418) pags. Lote de -2 rol. E.

No íim do 1.0 volume vem apensa uma folha, a qual tem no alto uma cruz, e por bai.KO

desta os seguintes dizeres : — Bens esuirituncs, que aícanção os trinãos, e Irmãs

aggregados d Religião dos Clérigos Regulares, etc. . . Coimbra. Na Ojjic. de Fran-

cisco de Otíveyra Anno mdccxl.

O volume l.o é enriquecido com um magifico reti'. do autor da obra, primorosamente

aberto a buril em chapa de aço. Segundo Innocencio, tirai'am-se d'esta obra apenas

500 exemp]ai'es. Muito apreciada para a colecção das Crónicas monásticas. Malto
vara. Bom exemplar.

j)çéÇ^c:>
303 Noticia provia da collecção dos concílios celebrados pela Igreja

Lusitana, e mais pertencentes em suas Conquistas. Lisboa. Na Ofíic. d-' Mi-

guel Manescal da Costa, 1757. In-é." de XXIV-160 pags. E.

3Gi— Bembo (Pieíro).—Rime di M. Pietro Bembo, tratte dal próprio original

di hi: Alie qvalli s'e'aggivnta vna tauola di tuttc lo defincnze sotto le

Icttere uocali infieme e co' uersi interi. Con ogni accvratezza correlte & Aj' _.

riuediile per Thomaso Precacchi. (Marca do impressor, grav.ada em ma- / '

doira), la Veni-<jia Appreiso Gabriel Giolito de' Ferrari. M D LXlllI. In- 12."

peq. de 143 pags. E.

^ O O
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366— Béranger (P. /. rfe)— CEuvres completes ile... Nouvelle édiUon. Paris:

^Á O ^ Charnentier, Wi3. Iii-8 °, 2 tomos de lV-360 e lV-364 pags. Em um vol. E.

Avec le portrait de Béranger, grave sur bois d'après Cliarlet.

/í-

Ço^ O ^

/4 V C^'

ih o ep

14

^Ooi

367— Béraud (P. 3/.)-—Étude sur Tidéa de Dieu dans le spiritiialisme mo-

derne, par. . Pdris; Reinwatd et C'<' , iS7õ. In-8." de Vll-'»17 pags. E.

,^68-Berganza (Fr. Franrsro r?,'' —ANTIGUIDADES
||
DR ESPANA, || PROPU-

G.SAUASII EN LAS .NOl IlíI A> ||
KE SUS REYES, |1 Y CUNDES DE CAS-

TILLA LA VIEJA:||EN IA HISTORIA APOLOGÉTICA 1| DE RODRIGO
DIAS DE niVAU,

II
DlCtlO

|| EL CII) CAMPEADOR : |1 Y EN LA CORONICA
11 DEL REAL MONASTK.HFO

||
DE SAN PEDRO DE CARDENA.

|!
PARTE

PRIMEBA
II
COMPUESTA

II
POR EL R. P. M. Fr. FRANCISCO DE BER-

GANZA.
II
Predicador General de la Religion de || San Benito. || CON LICEN-

CIA.
II
«»co:«n

II
EjV MADlílD; Por Fratichm dei Hierro. ATio M.DCC.XIX-

In-fol. de XXIV {iriums.)-õ84 pigs., afora XXIII (inums.) finais, de ÍNDICE
DE LAS COSAS MAS NOTAIILF.S ...

—

—

PARTE SEGUNDA .. \\ CON LICENCIA
i|
EN MADRID: Por

Frandíco dei Hierro. ATio M.D.GCXXI. In-fol. de XXIV (inums. )-692 pags.

além de mais XIV (innms ) ilo ÍNDICE. . ..— As duas partes em dois rols. E.

O titulo acha-se, em ambos os frontispícios, dentro de moldura composta de pequenas

vinhetas tipográficas de ornamento.

Obra importante e de bastante valor histórico. Estimada. JWuito rara.

3G9 Ferretas convencido, con critico desengano, en el Tribunal de los

Doctos, con los chroniconcs corregidos, que escrebieron el rey Don

Alonso III. Dicho El Magno. Sampire Obispo de Astorga. Pelagio Obispo

de Oviedo. Isidoro Obispo Placense. El Anonymo Iriense. Por... En Ma-

drid: En la Imprenta de Francisco de Hierro Ailo de 1799. In-4.° de XLIV-

491-XII pags. E.

370— Bergier {Abbé).—Dictionnaire de tliéologie, pari... Édition enrichie de

notes extraites des plus célebres apologistas de la religion, Par MS""

Gousset... Augmentée d'articles nouveaux, par Mgr Doney... el précé-

dée dn plan de théologie, manuscrit autographe de Bergier. Paris : Leroux

el Jmtby... M D CCCLIV. ln-8.°, 6 vols. E.

371-Borlitz (M. 2).).—Svensk bok. lierlia. . 1911. In 8." de VIU 180 pags. E.

C O No lote mais três obras da mesma colecção: Den Danske Del-Magyer Rész-e a outra

em russo.

Bermudez (João).—Breve rela>;ão da embaixada...—Veja-se: ColUcnio de

opúsculos reimpressos

.

.

.

372—Bernardes [Diogo].—O LYMA,
||
DE DIOGO BERNARDEZ : |1 EM O QVAL

SE CONTEM AS
||
Suas Eglog:is, & Carias. |l Derigido por elle ao ExccUento

/~, O Prin-
II
cipe, & Serenifsimo Se^ilior

]|
Dom Aluaro D'alieiii- || Cafiro, i|

Du-

que D'aiieyro. &c.
|1
(Vinheta em forma de medalha, tendo em volta os di-

zeres : «NOSSA SRA. DA VITORIA») y Foy /m/)'c//o em Litbon, em cafa de

Simão
II
Lopez Mercador de Liuros :

\\
Com licença da Saneia In<juiJ'ii;uo. \\ Anno
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(h Senhor lõ9õ.\\ . lii-i." de IV ti. (prels.) iniiiiis. o 173 nums. na

frente. E.

As IV folhas prels. compreendem: titulo (frente da I); «Enformação do Padre Heuedor»;

"Licença da Mefa Geral da || Sancta Inquifição-, e «Licença da Mefa do Paço. (verso

da mesma H. I) ; .CARTA DEDICATORL\. (II); -SO.METO " Do Padre Frey Agof-

tinho da Cruz, |: ao Autor [eu Irnmo. (frente da III): «TABOADA DO QVE H contém

ho prelente Liuro. (verso da H, III e frente da IV-o verso desta está em branco).

Clássico muito estimado. -Primeira edição. RARISSIUA.

373 O LYMA
|i
DE

i|
DIOGO ||

BERNARDES. ||
DEDICADO

||
AO ILLVS- ^0^ '^ '^

TTilSSIMO,
11
& Reuerêiifsiino Senhor

1|
Uum loaõ da Sylua Ga- ||

pellão

Mor de fua 1| Mageftade, || òcc.
||
Com as licenças necejfarias

\\ ||
EM

LISBOA. Por Lourenço Crasbeeck Impre/for || dcWey. Anno 1633. In-24.° de

IV ÍT. (prels.) inums. e 127 nums. pela frente, além de uma em branco,

final. E.

As IV folhas prels. compreendem: frontispício (I); f-LicençaS' (U) ; Dedicatória cAO

:

ILLVSTRISSIMO, IIE REVERENDISSIIVIO SENHOR H Dom loaõ daSylua.... (da-

tada e subscrita no fim : ^Lisboa II. '] Feuereiro 1633.
II
Lourenço Craesbeeck.) (III)

;

e .TABOADA» (IV).

Formosa ediç.ão ; e que, devido ao seu minúsculo formato é de muito cómodo manu-

sear. Muito presada dos bibliófilos. Belo exemplar ; com boa encadernação in-

teira de couro da Rússia, tendo a lombada e pastas ornamentadas a oiro. -RA-
RÍSSIMA.

;í74 o Lyma de. .. Em o qual se contém as suas Eglogas, e Cartas. .. Clr\ ^~

^

Lisboa: Na Offic. de António Vicente da Siha. Anno de MDCCLXI. [1761)..,

ln-12 de VI IT. inums. e 275-1 pags. E.

Edição apreciada e já RARA.

6~A^- o

/// cj «o

375 .-1 meswn . — Nova edição. Ihi. Na Typ. Rollandiana. 1820. Inl2 de

XI-'275 pags. E.

876 Rimas vaiias, Flores do Lima. . . Lisboa. Por Manuel de Lyra. Anno ^^^O O
J59e. ln-8.0 peq. de VIU fí'. (prels ) inums. e 181 nums. na frente. E.

• '

As VIII ff. prels. compreendem: frontispício ; «TABOADA DOS SONETOS. ; e «ER-

RATAS..

Edição raríssima. E.\emplar falto de frontispicio e da folha final (tem-n'as mss.).

377 Rimas varias, flores do Lima. Compostas por. . Lisboa: Na Offic.

de Miguel Rodrigues... M.DCC.LXX. Io 12 de VII ff. s. n. e 222-1 pags.

Ene.

378 VARIAS RIMAS
H AO BOM lESVS,

||
E A H VIRGEM GLORIOSA

SVA
II
M.^V, E A S-ANGTOS \\ PARTICVLARES ||

Com oiUras mais de honesta

Ç3- II
proKM<o/a Zií<íO.

II
DIRIGIDAS AO MESMO

II
lESVS, SENHOR E SAL- Ç^/OJif'^'^

VA-
II
DOR NOSSO ||

Por Dioguo Bemardez.
\\
(Peq. gravura representando ' /

a tragé3dla do Calvário) 1| Com licença da S. Lnquifição. \\
EM LISBOA || Em

eafa de Simão Lopez. M.D.XGlllI.— In-i." peq. de IV 11'. (prels.) inums. e

108 nums. na frente. E.

As IV folhas prels. compreendem: titulo (frente da H. 1); «LICENÇ.A. (quatro, sendo a

primeira subscrita por F. Bartolomeu Ferreira.— verso da mesma ti. I); «TABOADA
DO QVE' CONTEM O PRESENTE ^1 liuro por ordem do ABC. (ff. II, III e frente

da IV); e: «SONETO |;
DEDICATORIO» (verso da mesma 11. IV).

O texto consta de Sonetos, Elegias, Epigramas, Estancias, Endeixas, Sextinas, Eglogas

Oda, Trovas e motes glosadas, e Canções.
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Obra muitisiima estiuuda. Primeira edição, excelentemente impressa. Todas as poesias

que o volume contém, incluindo o Soneto Dedicatorio, são impressas com caracteres

itálicos, e o restante texto, com redondos. — Exemplar defeituoso no canto inferior

de fora (sem atingir o texto) e com a ultima folha manuscrita.- RARÍSSIMA.

379 Varias rimas ao Bom Jesus, e á Virgem Gloriosa sua Mãe, e a San-

Q C^ tos particulares: Com outras mais de honesta, e proveitosa liç<ão. .. Lis-

boa Na o(flc. ãe Miguel Rodrigues. .. M.DCCLXX. In-12 de VI IT. inums.

o 182 pMo:'s. E.

380-Bernardes (P. Manuel)— Eslimulo pr.Uico Para seguir o bem, e fugir o

g-,S> mal. Exemplos selectos das virtudes, e vicios; lllustrados com relle-

xoens... Pelo... Lisboa Occidental, Na Offic. de António Pedrozo Galram.

MDCCXXX. In 4." de Xll-479 pags. E.

Apreciada. Primeira edição. RARA.

381- hnz, e calor. Obra espiritiul. P.ua os que Iratão do exercício de

O virtudes, & caminho de Perfeyi;r\o, Dividida em duas partes... Escrita

pelo I'. Manoel Bernardez.. . L<shoa, Na Offic. de Miguel Deslandes . . . Anno

M.DC.XCVL In-i.» de XX-584-II-XIV pags. E.

Muito apreciada. Primeira ediçáo, RARA.

382 Nova Floresta, ou Sylva de vários apophthegmas, ditos sentencio-

jld'

^0í co

ciosos espirituaes, e moraes, com rellexoens, em que o útil da doutrina

se acompanha com o vario da erudição, assim Divina, como humana: Of-

ferecida, e dedicada á Soberana mãy da divino graça Maria Santíssima

Senhora Nossa pelo Padre Manoel Beinardes da Congregação do Oratório.

Primeiro tomo. {Vinheta com a marca da mesma Congregação, a qual se re-

pete nos seguintes tomos). Lisboa. Na Ofiicina de Valentim da Costa Deslan-

des, Impressor de Sua Magestade. Com todas as licenças necessárias, e Previle-

gio Real, Anno MDCCVL In-4.° de VIII ÍT. prels. inums. e 496 pags. (No

fim a marca da Comp. de Jesus).

' SEGUNDO TOMO. Ibi, pelo mesmo impressor. An. 1708. In-4.'' de IV-

412 pags.

TERCEYBO TOMO. Ibi, Na Offic. Real Deslandesiana. Anno MDCCXL
10-4." de IV-534 pags.—i\^o/«i uma vinheta, tendo no centro as armas de Por

iugal.

QUARTO TOMO. Ibi, Na Offic. de Joseph António da S\ilra. Anno de

MDCCXXVL In-4.» de VI ff. preís. s. n. e 550 pags.

QUINTO TOMO. Ibi, pelo mesmo impressor. MDCCXXVIII. In-i.» do

VIlI-556 pags.

—

No fim a mesma vinheta anteriormente citada, alíiii de outras

no texto dos vols.— Loie de 5 vols. E.

Muito estimada. Todos os volumes são da primeira edição. RARA.

383 SBRMOENS E PHATICAS DO P. MANOEL BERNABDEZ Da Con-

gregação do Oratório. PRIMEYfiA PARTE. DEDICADA A SOBERANA
RAINHA DO CEO, E TERRA MARIA SS. OBRA POSTHUMA, Dada á es-

tamp'» por hum Padre da mesma Congregação. (Vinheta representando

um M, coroado). LISBOA, Na Officina DESLANl>ESL\NA.—M. DCXI. Com

todas as licenças necessárias. In-4.° de VIII if. prels. inums. e 48:j pags.

a 2 cols.





^^^tfciixES ms aliquib bfdoâo inbt 4^
^^^^^íbct octtspaclo »ÍÍCTuptaitiê qa pea

^k^,^J pcbifíc cc«paU moleftía »fiatium ab

ptefes nequeo ffiequgmeg oucíú etútúld dct?^

cjuob Vêl miic^i &c íõmpno fraubans ?n Aocct

b^tictpere Bno? *ptet3etiee non íinam oaorum

lib; ergo t»mptac ib potifiTimú aggcébí q6 íc

pe smmu pulfauit «loqut loibeUcet altcíbt iau

bib^vnrginísmanefupiUa icóe ewãgeUtat

qiuía csfetête bmcs ánuaattoms dtinet ^if

tDtia<9b q6 fanp op9 Sàdcbú «et íi nuUa futf
e^9 mê ^fíntib^ beíimte íucs ncc^e l^vet

fikeiTitas vcgeat tcl I7nlita9 m^ueat «búta

tnc ep ^oc nó impebiat * qao ab qq; ipStu ne

cefTatia min? pat? tuctriat <i »5 aebtttpt eos

&bete 5uati • fi ptopt^ie beuõciont (atiJUãáo

fy^hcigit omc!ia ptna btati betnatbi fup fu

Jug c âgel9 gabzid a bco t wría^ga
^ (uniom wã;acgt^ ãb vÃinc befpólatã t^

CO oii nome cot tofc|;^ *bfc temo baaib*ct no
tucn ygioia matgU »éiiii& fibt.wliittgiãg<^

aFac-simile» da frente da primeira folha (rosto do volume) da
obra descrita sob o n.o 386. O original mede 142X 85°".

(Pag. 125)



AZEVEDO - SAMODÃES 125

. . . SEGUNDA PAIíTE. DEDICADA Á Soberana Rainha do Ceo, c terra

MAHIA santíssima. (Peq. vinheta U/p.) LISBOA, Na Officina de ANTÓ-

NIO RODRIGUES GALHARDO —Anno de M. DCC. LXlL Com todas as li-

cenças necessárias. In-i.° de II IT. s. n. e 500 pags. a 2 cqIs.—Lote de 2

vols. E.

Muito apreciados. Belo exemplar. RARA.

384 Os últimos fins do homem, salvação, e condenação eterna. Tratado ^ €>/\^^
espiritual. Dividido em dous livros, hshoa Occidental. Na Offic. de Joseph

António da Si/lva- MDCCXXVIIL (n 4.° de XII-SG? pags. E.

Muito apreciada. Primeira edição. RARA.

38") Vários tratados. TOMO I. L'shoa, na Offic. de António Rodrigues Ga- o ^ ^yCO O
Ihardo. Anno de M.DCC LXIl. In-4." de VI1I-61Õ pags. "^

TOMO II. Ibi.: Na Ojfic.de Miguel Mancscal da Costa,... Anno M.DCC

LXII. In 4.» de IV-550-V pags.— Loíe de 2 vols. E.

O I.o vol. compreende as seguintes obras: Meditações dos prí^icipacs mistérios da V

Alaria... -Direcção para ter os nove dias de Exercícios espirituacs ; o 2.o estas

outr.is : Pão partido em pequeninos para os Pequeninos da Casa de Deos-Pão par-

tido em pequeninos, ou Pão mystico do Sa'itissimo Sacramento- Armas de Castidade-

Eslas obras haviam já sido impressas em edições próprias
;
porem a presente edição

colectiva é muito mais estimada. Já bastante rara no mercado. Belo exemplar.

386-BERNARDUS (S.) -Jncipit pfoç^' M\ Cntbi fitpcr cJiHtniíerto

Mi fita cft ainucfifò línlnicC. / / o9y O *

(Da primeira pag.,que serve de rosto, damos em folha aparte, a exacta repro- ''

diição]

A meio do verso da ultima follia, como que a rematar o texto, estes di-

zeres :

^ptiauc omelic beati lt>cttiatbi abba
Ci8 fup cuá^dto nTÍffud é ãgíl? ^bvíel

In-4.° de 82 folhas sem numeração nem chamadas no texto. E.

Não vem indicados o logar nem a data da impressão ; mas supomos que esta foi exe-

cutada entre os anos de 1465 a 1475.

O volume compreende quatro cadernos de oito folhas cada um, sem qualquer assinatura.

A impressão, de admirável nitidez, é feita em papel de linho, muito encorpado e de

excelente fabrico.

O texto, que é de redacção antiquíssima, apresentando numerosíssimas abreviaturas,

foi, depois de impresso, como que completado á pena : as letras iniciais dos pará-

grafos são pintadas á mão; um.is a tinta azul, outras a vermelha; assim como os

sinais de períodos e os sublinhados marcados a tinta desta ultima côr; etc.

A composição tipográlica é a 26 linhas por pagina, á exceção da primeira que conta so-

mente 24, e da ultima que tem apenas 15.

Como se pode verificar do ífac-similC' da primeira pag. acima inserto, o titulo acha-se

disposto em duas linhas, o Prologo em 15, e o titulo que precede o texto do tratado

propriamente dito, também em duas lính.as e desta forma:

it»x-tp omcfiict pwrt Pcaíi Pcrititvbi fitp cv>

angefio wiffita efí angcrus galJrict

Ediç.ão primorosamente impressa de que não tiveram noticia Ch. Brunet, o sábio autor

do Manuel da Libraire... e a P. Deschamps e G. Bunet, continuadores desse gran-

dioso monumento de bibliografia universal.
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O estado de conservação do exemplar é simplesmente admirável
;
parece que a obra fui

recentemente cxecntada e não ha quatro séculos e meio!

INCU.VABULO PRECIOSO, DE iVlUlTO AI'REÇO E DA MAIOR RARIDADE.

Juntamente, na mesma encadernação, cncontra-se esta outra jóia dos prelos primitivos .

-|incipit rciiitrc pafloi-al' \í>vc
\\
ç\cxij, pape.

(Da frente da prinuira folha— roa/o rfn Urro - danio.i a e.rac'a repr.Mliirnn

que segue)

ttorg^apc ^}ofyãmm AxmKm
TpH^m IJ^âuctienlcm V>2o{oçcus*

;tio7a\is titvc tnc põhctií

-iijgcrc bdíccfccbo volmffis

^bcní^a Fratcr cariílltíic •

Rtcg t^wmíltttia ttititõnc bc^

frcÇcbís *íKuc nc quibíi^rõã íôuia cc

víbcati<^;pritis libti llilo cyprimosS
co:çí» jgtaucbníc omnc q^ pentcvt <X

%c qui vcicsitihxcàutstíon c^-pctfeat* «i

c|Uí 'mcÁiítc c^pcctjt ; abcptum fe elSí

^tttncfcat inÍ4abrtpatlsifa vero bifpíi

tatõnc líber íftc bíftinguíl: j»t ab ices-

toris fui aítn 02brnatisaífcgatio!iib|

quafi qmbufbam paííibus grabútur
Jíi^m cii vey:» iicccíHtas cypofát pcíi

faubú valbc cftrab cuímen quifcg rcgt

mms quaítt^v vcttiatratcg ab í^oc n^
t^ pcrwmícns »qualíter vmat «i bcnc
Wlciísrqualítcr boccat»<Jt tct^lcbo á

ecíis ttiFirmítatc fuarti quotibíc qii.iTíi

ta cdnBberattonc cognofcat • nc aui;

((; oriíjiiud ineãe -íó'.S X S3""" )

(Na frente da ultima folha, um pouco acima do meio da pagina e a fechtir

o texto da obra, os seguintes dizeres) :
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€yptíá(r Itt>ct tcgufe paftoraf gre

{Sem indicação de lognr, nem ds duia da impre.isão). In-á." de 152 tT. tem

num., nem ch'imad;is no texto, oom 24 linhas de composi(,'rio por p.iginn.

— As duas obraa em um volume. Iv

O volume consta de 19 cadernos sem qualquer rubrica, de oito foitias cada um.

Na primeira folha o ^''fofoi^ltS que remata no verso da II. com o titulo do pri-

meiro capitulo da Regra, disposto em duas linhas

:

riunt rtitbccittt iScip. j.

e nas restantes o te.xto da rCflUlf, que contem fxitij tóiip.

As letras iniciais dos Capítulos, em caprichosas linhas de fantasia, são habilmente de-

senhadas á pena: umas a tinta vermelha, outras a azul, e ainda outras com essas

duas cores. A pena (e a tinta vermelha) são tajubem marcados os períodos e os

sublinhados que o texto contem em abundância.

Primeira edição desta Regra do Papa S. Oregorius Magnus, impressa em Maycnce pelos

impressores Fust e Schoeffer, os dois grandes rivais de Gutemberg na admirável e

utilíssima arte que este ultimo inventara e pela primeira vez utilizara, .segundo

parece, em Moguncia, para imprimir a famosa Bíblia de 42 linhas por pagina,

vulgarmente conhecida pela denominação de Bíblia de Gutcmbcrtr ; e de quem o se-

gundo daqueles impressores, juntamente com o pai do primeiro, falecido em 1407,

havia sido sócio.

?i encadernação, obra também do século XV, é em pergaminho e tem as pastas reforç.a-

das com madeira. A lombada apresenta grossas nervuras e as pastas algnma orna-

mentação a frio. Estas tiveram primitivamente fechos e outras ferragens decora-

tivas que, por serem provavelmente de prata, lhes foram arrancadas por algum
vândalo, quem sabe se para as vender a pco !

INCUNABULO IGUALMENTE PBECIOSO E DA MAIOR RARIDADE.

387 Espelho monástico, e cntliolico que eiu discursos mornos, c |iro-

dic.Tveis sobre os diclamcs que paio a vida Religiosa, e perfeita escrevco /—>^
o Melifluo Doutor .. no seu Tiatido do modo de hein \iver. Tiaduzido j/?<j^ CJ '^

de latim em poilugiiez pelo P. M. Fr. Joam Baib.i lUca... Coimbra: No
Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu Anuo de 17.'iH... In-4.'' ilo

I.-3n2 pags. E.

383-Berni y Català (D. Joseph)-CnEXClOS, ANTIGL"EDAI\ Y PlilVILEGIOS,

De losTdnlos de Caslilla: QUE ESCIUVK EL 1). .JOSRPH HERNI, Y CA-

TAL.Á, Abngadn delos R s Consejos, Y DRinC \ ALIiEY N. S. D. CARLOS
III. DE lilinnuN Que Dios Gunrdt-. CON liEAL PRlVlLEGrO. VALÊN-
CIA Ano 1769. En la Imprenta particular dei Autor para sus Obras. In foi.

de XVI (inums.)XX-VÍ (inums.) 524-XXVIII pogs. E.

As VI primeiras pags. do volume inserem : ante-rosto, frontispício, um retr. de Carlos

111 (pag. inteira). Dedicatória ao mesmo monarca, outra ao Conde de .branda (enri-

quecida com uma gravura contendo o retrato do mesmo titular, e assinada : Vincetit.

Gale." deU et Sailp-t Mat.^' I76SJ; Privilegio d' El Rey», e ERRATAS; as X,X

. pags. imediatas; SERIE DE LOS MONARCAS Espanoles.y de las gracias de Títulos

3f^- /7 ,' J-^^
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rte Castilla, Iiechas en cada reynado, que se contieneii en este Libro>- «APÊNDICE
DE FUNDAMENTOS que se han tenido en esta obra.-e CAPÍTULOS DE ESTA
OBRA^. As VI inums. que seguem, o: -PROLOGO», e a -INTRODUCCION»; as

522 pags. nums., o texto da obra propriamente dito; as XXVI primeiras das XXVIII

línais o .ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS PRINCIPALES ASSUNTOS...., e, final-

mente, as XXVII e XXVIIi, uma: .NOTA DE LAS OBRAS, QUE el Autor de este

Libro ha traoajado, impresso, y presentado en la Real Biblioteca de la Corte de

Espanas.

Obra curiosa e apreciada. Formosa edição, primorosamente executada e enriquecida

com o citado retr. de Carlos III (J. Camaran delinJ— Viiiceiít Qalcerâr. Sculp.t

1766.), e com lindas letras iniciaes e en-têtes de desenhos alegóricos e de fantasia,

tendo estas ultimas, dentro de medalh.ão, retratos de monarcas e de vários titulares.

Os dizeres do frontispício transcritos acima, siio abertos a buril em chapa de metal. No
centro do mesmo frontispício vem um artístico escudo d'armas hespanholas. — Belo

exemplar. Rara.

389— Berthet (.Éííe)—Le dernier irlandais, par... Parig : Michel Léty Fríres,

J-í? J86'5. In-S.odelV-aiBpags. E.

;t90 — Bertrand [Alexandre)—Leltres sur les révolulions du globe, par... Sc-

rJ/ C— "í? ptième Edition, revue, corrigée et considér.ihlenienl augmentée, cnricho

de nouvelles Notes, par MM. Arage, Elie de Beauniont, AI. Biongniaail,

ele. Briixelles... 1S43. In-8.° peq. de IV-399 pags. E.

391— Bertrand (Jbse/j/j)—Trailc d'algeljre, par. .. t^uatrième cdilion, revue et

1^ S ^ mise en harmonie avec les dcrniers programmes officicis por Josepli Rer-

trand et par Henri Carcot. raris: Ilaeheíte et C«, IStíõ. Iii-8.° de IV-IV-

326 pags. E. .

X ^'^ 392 Traité d'arlthmétiqne, par. . . Poris: Uacheitc et C'^, 1867. In-8." de
'^

IV-:m-III pags. E.

^ 5"^ 393— Bertrand (Lêon)—An fond de inon Cnrnier, par. . . Paris: Ilachette et C'"'

1862. In-S." de IV-VlI-332-ni pags. E.

4

li
•ro

(U

391—Bertrand Soler (rdmrf.s)—Los ingleses tales como son; caráclerleys, usus

y coslumbres dei ptieblo inglês, y tolas sus estravagancias. Obra original

escrita en Londres por... Valência, Impr. de la Regeneracion Tipografiea,

1858, In-S." gr. de 1V-269-I1I pags. E.

Edição profusamente ilustrada com estampas e vinhetas.

395— Betzicy (.l/r.)—Les plans et les stalnts, des dilTèrcnls établissemenls or-

.-) donnés par sa niajésté impcriale Gatherine II, pour Téducation de la jcn-

nesse, et l'iitililé generide de son empiro. Ecrits on Langue Husso par...

& traduits en Langue Franroisc, d'aprés les originaiix, par Mr. Clero...

A Amsterdam, Chez Marc-Michel Jiei/. MDCCLXXV. ln-4.° gr. de YIll-lGO-

IGO pags. E.

Multo estimada. Primorosa edição; enriquecida com um ante-rosto alegórico, e diver-

sas gravuras intercaladas no texto, alóni de três planchas e varias folhas desdo-

bráveis. —Belo exempLar.

^'j 396-Biancardi {Theodoro Tcsv-Girtas americanas. Publicadas por... Lxthna:

1 Imp. de Alcobia. 18%

Interessante e não vulgar.

.Zn Na Imp. de Alcobia. 1820. ln-8.» peip de IV-IUl pags. E.
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óy7—bíblia sacra.—No fim do texlo do Bíblia: Impressum venetijs p st/mo-

nem dictuz
||
betdlaqua. 149.S. die octauo Maij.— In-4.» de 512 IT. inunis.,

vindo nas 469 a 476 o Tabula alphahetka ex singulis... «(a duas colns.

por pag.), e nas de 477 em diante : Inciput inierptetõis heliraicorií nominiim

secundií ordinetn alphebeti.y! (a três colns. por pag.). E.

Edição notável por causa das numerosas e interessantes gravurinhas, abertas eui ma-

deira, que contem. A impressão, executada com caracteres góticos, é a duas colns.

de 51 linhas cada, por pagina.

O verso da ultima pag. traz apenas, no centro, a marca do impressor.

Bom exemplar deste apreciável INCUNABULO. - RARÍSSIMO.

3'J8— bíblia sacra. (Esles dizeres em uma linha, na parle superior de vis- ^ \L o í

tosa e arti.stica portada altgorica. No oenlro da mesma portada estes ou- ^^ O vv'
iros): HEBRAICl*;

||
i;il ALDAICE

||
GFí.KGE, &

!1
Latine (Na base da mesma):

PHILIPPI IL REG. CATHOL. PIETATE, || ET STVDIO AD SACHOSAN-
CTiE

II
ECCLESI.4i VSVM H ('URitiTorn. PLAUriNvs excvd. Antvekvi.k.

[1569.72). In-fol., 6 grossos volms. deCVIlI-743, Vl-720, 1-213-1I, II 679-130,

1V-499-566-I e 382-X.\lV-14ini-IV-198-55 pags, E.

As pags. prels. Vil a XXIV do tomo 1 inserem um Prefacio de Árias Montanus, com

a epigrafe: .BENEDICTI ARl.E MONTANl H HISPALENSIS IN SACRORVM |1
Bl-

BLIORVM QVADRILINGVIVM!, REGIAM EDITIONEM, y De diuins scriptura;

dignitate, linguarum vsu &
i|
Catholici Regis consilio, '1 RR.CFATIO.»

O volume primeiro compreende o PENTATEUKO ; o 2.o, o PROPHETAí PRIORES ;

o 3.0, os SANCTI UBRI ; o 4.o, os PROPHET.V. POSTERIORES : o 5.o, o ^fO-

VUM TESTAMENTUM, e o 6 o, o LEXICON.
Este ultimo volume insere as seguintes peças :

LEXICONW OR/ECVM,
\\ ET\\ INSTITVTINES 11 LINQVJE OR/ECA \\

Ad sacri

Apparatus instructionem.
11
(iMarca do impressor) \\ ANTVERPIyE \\ Excudebat Cliris-

toplíorus Plaritiitus \\ Prototypographus Regius
\i
M. D. LXXII. In-fol. de 382 pags.,

além de duas em branco, linaís.

THESAVRI\HEBKMC.'E LINQV.íE,
,
OLIM A SANTE PAONINO

li
LVCENSI

CONSCRIPTl,
II
EPITOME. H Cui accessit ' QRAiWMATICES ;! LIBELLVS EX OPTI-

MISIIQVIBVSQVE ORAMMATICIS H COLLECTVS 1|
(Marca do impressor) H /)/V-

TVERPIAí\\Exciidebat Chrístophorus Plaiitinns \\ Prototypographus Regius. \\M. D.

LXXII. In-fol. d^ .XXIV (inums.)-141-III pags.

DICTIONARIVM
\\ SYRO-CHANDAICVM. ,

GVIDONE FABRÍCIO BODE-
RIANOIICOLLECTORE ET AVCTORE

Ij
(Marca do impressor) lUA/rK£/?P//íí 11

Exciídebnt Chrístopltorus Plantinus
\\ Protypograplvis Regius. |1

Aí. D. LXXII. In-fol.

de IV (inums.)-19S pags.

ORAMMATICA ; HNQVA SVRlC.t, H INVENTORE .\TQ AVCTORE :: AN-

DREA MASIO : ;|
Opus nouum, & a nostris hominibus adhuc nen tratactatum

:

qnod labo-
II
riosa animaduersione cocalium,... H ... H (Marca do impressor, tendo no

centro um escudo d'armas encimado por um fitilho com a divisa: «LABORE ET
CONSTÂNCIA»)

11
/lA^rKí/ÍPZ/ff' fí officiíta Christophori Plantiiú.lRegij prototy-

pographi. H M. D. LXXl. hi-fol. de 55 pags., afora uma em branco, linal.

Os' volumes I a IV teem belo frontispício gravado e uma gravura alegórica, impressa

em separado.

Célebre e mui bela edição poliglota, executada, sob os auspícios de Filipe II de Hespa-

nha, pelos famosos impressores Plantinus.

Os textos grego e hebraico são impressos, respectivamente, com caracteres próprios

(gregos e hebraicos).

Muito estimada por coleccionadores e por bibliófilos. Bom exemplar. - Raríssima. Q ff -C^ O
399— Bíblia sacra vulgata' edilionis, Sixti Y. & Gleinentis VIU. fonlif. Max. '^

auctoritate recognita, versiciilis disliiicta : Una cum seleotis annota-

tionibus... Actore Jo. Baptista Du Haiiiel. . Accedunt litielli due ab eru-
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ditissimo viro Francisco Luca Brngensi... ^'enetns, MDCCXLI. Ex Typ-

Balleoniana. In-fol., 2 vols. de LXXVI-866 e 888-11 pags. E.

Os frontispícios são impressos a preto e vermelho ; e o vol. I é adornado com uma
gravura de ante-rosto, alegórica.

400— Bible (La Sainte) Traduile en fran(.ois, le latin de la vulgata a còté, avec

/) ^L ^ ^^ courtes noites tirees des saints peres & dts meilleurs Interprèles,

S I* pour rintelligeuce des endroits les phis difficiles; et la Concorde des

qualre Evangelistes, en lalin & en Fraçois. Noiívelle edition, enrichie de

cartes geographiqiies et de figures ; Avec les Traitez de Chronologie &
de Geographie: les Sonimaires des Livres tant dii Yieux que du Nouveau
Testament; & lotites les Tahles tiréesde la grande Bible Latine d'An(oine

Vitre'.. . A Liege, Ches Jean-Francois Broncart.- . Avec Approhation (f: Per-

mission des Superieurs M. D.CCI. In foi. gr., 2 tomos com 4 partes em 4

vols. de IV-LXXIX-III-544; 11 e de 545 a 957-XX 96 ; 11-468, e 11-430-16 JV-

Vl-2-LXXVIlI-XIIXXVlll-23I-(:CXIlI pags. E.

Tradução muito estimada, acompanhada do original latino. Explendida edição : enri-

quecida com uma gravura alegórica, de pag. inteira (G. du Viiilar fecit), diversas

en-íètes reproduzindo passagens do texto, e vários mapas e plantas, tudo primo-

rosamente gravado a buril em chapas de metal.

Frontispícios impressos a preto e vermelho e embelezados com uma linda gravuritiha de

assunto alusivo (G. du Viuier fc). -Bom exemplar.

. 401— Bible (La) nintilée par les protest.ants, ou démonstration de la divinité

'9<}f?
'^
^

*^^^ écrilures rejetées par la reforme.. . Seconde Edition, revue et corri-

gée. Toulouse, Impr. de .Jean Matthien Doiiladouro. .. 1S47. In-8." de XVI-

37o pags. E.

'(0'2-BIBLIA.
II
EN DOS COLUNAS

||
HEBRAYCO V ESPANOL

|, . . . |1 EN LA

/ ^ o PKhMEIiA COLUNA
li
EL ORIGINAL HEBRAICO, CON TODAS L.A.S TER-

KOP- FECCIONES
;|
EN LAS LETRAS PUNTOS Y TAAMIM, CON LAS

||
ANOTA-

y CIONES DE OR TORA, POMENDO
1! CADA COZA EN SU LUGAR.

||
. . . ||

EN LA SEGUNDA COLUNA !l LA TRADUCClON EN LA LENGUA ESPA-
NOLA ; Y BUSCAMOS LA |1 PALABRA MAS PKOPRL\ EN AQUELLA LEN-
GUA, PARA

II
EXPRIMIR EL SENTIDO DEL TEXTO; PARA LO QUAL

||

ANADIMOS A LAS VEZES ALGUNA PALABRA IN- 1| TER ( ) LÍNEAS
PARA MAYOR CLAREZA

||
. . .

||
EN CASA Y A COSTA \\ DE JOSEPH.

IaCOB VABIÍAIIA^]
II
DE SalOMON PrOOPS.

II
EJtampadores y Mer-

cadeRES de Libras, Hebraicos
|| y E/paTioles, en Amfierdam \\ ••WA» .5i,22

(í/fôi. In-fol. de lV-1.59 pags. E.

As pags, prels. compreendem o frontispício geral da obra (impresso, a linhas alterna-

das, a preto e vermelho), e outro, com o titulo : PROPHETAS " PRIROS EN DOS
COLUNAS

\\ HEBRAYCO v ESPANOU ...

Estimada. Segunda edição, pouco vulgar. Bom exemplar.

Bíblia Sagrada...-Vejase: FERREIRA DE ALMEIDA (João),

jj Q 403-BIBLIOGRAPHIA CAMONEANA (MDLXXX-MDGCCLXXX), servindo de

JUih catalogo ollii3ial d:í Exposiijão Camoniana do Centenário, coordenada p.ela

commissão lilteraria das festas, Porio: Typ. OccideníaL Iii-é.° de XXVI-Il-
48 pags. E.

404— Blbllorum (Sacroruiii) viilgatae editionis Concordanliae Ilugonis Cardi-

nalis .. Ad recognitionem jiissu Sixti \\ Pont, max. Recensitae, atque
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Of? '^^

eriíTidiilae : Priuium íi Francisco Ltica. . . niinc denuíi locis expurgai»^, ac

lociiplelae cura, & slutlie V. N. Hviberii Plialesii... Veneliis, MDCCXLí..
Apud Nicolaum Peszatia . . In-foi. de XIl-1028 pngs. E.

4(15—BIBLIOTHECA
||
CARMELITANA 1! NOTIS CRITPJS

|[ ET \\
DISSERTA- à/

TIOMBUS !! ILLUSTHATA : :, Ciirà & labore
li
UNIUS È CARMELITIS

PROVINXLETURONI/E
|1 CULLECTA. |1 !|

TOMUS PKIMUS || |1

(Logar de interessante vinheta alegórica, aberta em madeira)
||
^ í/fií-

LIAN1S,\\ Excudebant M. CovitET DE Vilt.enecve £ Joanxes Bouzeatt-
• MoxTAU-r ..

\l II
3/. DCCLIÍ.

\\ CUM APPfíOBATIONE ET PRI-

VILEGIO BEGTS. In-fol., 2 vols. de XE (iniuiis.)-XLIII pags., 861 colns,

(duas por pag.) e mais X p''gs. finunis.), o 1 " : e IV pags. e lOfiS colns.. o
•-'.'' E.

As pags. prels. V :i IX da piimeíra numeração inserem uma Dedicatória ao «EMI-
NENTÍSSIMO PRINCIPIII DOMINO D. IIFRIDERICO, "TITULI SAN-PANORA-
Tll, SANCT.t ROMAN.í ECCLEÃI.E:íPRESBYTERO CARDINALI....-, a qual

vem no fim subscrita ; Fr. Cosmos de ViUiers a S. Stephaio (o autor ?).

Tratado bio-bliográfico muito importante e estimado. Belíssimo exemplar. -Muito raro.

406-Bibliotheca das scienclas, e ailes, ou Xoticia das melhcres ()bras,

que snhem na Europa, lomo (anibem os riieltuires Discursos. Dissert'-

íoens, lleniorias, compostas solre as Sciencias, e Artes, pelos mais cele-

bres escriptores em Laiiin. Francez, Inglez, Italiano, Alemaõ, &.c. para uti-

lidade dos applicados. Xnniero Primeiro (e .Segundo . Porto: Na Offic. de

Pedro Ribeiro Frnvrfi. Aviio 1793. In-4.°, â niimeros, ou opúsculos com \2'2

pags. B.

Muito interessantes. O l.o numero abrange as pags. 1 a bS ; o 2.o as restantes. - Úni-

cos números publicados ? - Raros.

'iiiT— Bibliotheca elegante. U botão de oiro—A promessa—Uma le\iandade

—As pérolas - t's olhos \erdes— Chernbino e Celestino. Porto: Typ.de

Bartholonieu II. de Moraes... 1S76. ín-8.» de 1I-39Í-I l)ags. E.

408— Bibliotheca familiar, e recreativa... Lixboa, Na Imp. Xevesiaiw, ;.so.i-.;h'.

In-S.» peq., 4 vols. dn 288. 288, 288 e 288 pags. E.

Publicação interessante a vários respeitos. Bom exemplar. Rara.

'lOD-BlBLIOTHECA VETERVM PATRVM (M.igna) El antiqaorum Scripto-

nini Ecciesiasticonini, Primo qvidem a .Magarino de Libigne ex alnjti ^
Sorbonse schola celeberrimo llieologo Poclore Parisiensi compo.sita, pos- ^^-^ ^^
tea st\dio doctisNimorvm coloniensivm Theologorvm ac Professorvnj

aucta: Xvnc vero additione dvcentorvm circiteravthorvm, Iam graecorvm

qvi in editione Coloniensi, quam Latlnorvm qui in Parisinsibus desidira-

bantur, locupletata, Acouratissimc eniendata. & XVII Tomos distribuía...

(Vinheta, ou marca, alierta em madeira). Parisiis, Apud loannem Billainet

Simeonem Piget, Frederic Leonard, Viâ lacobeâ. M, DC. LIIII. Cvm Privile-

gio Reqis. In-fol., 17 tomos em 1.S volumes. R.

Obra importante e assas estimada ; em uma das melhores e mais completas edições que
dela se tem feito. (Veja-se Brunet, Maiael dii Ubraire, tomo l.o, col. 646, ed.

de 1S61). Belo exemplar.rlWUITO RARA.

Bichon [Vr.G. TF.— Veja-se: iieii/; (Jm«^m.«).—I.etttes. .

.

410— Blel [Gabriel)— \\ViV\W\ma rt roínpriiôiiisn fr
||
pusitio sntri rniuuiis misst

cSi
1
tn n iiingistri" «ijnliriflt iiicl in

li
snrnt tlicnliigin lirfntinto : in

,

que

J'^ c c
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siiinatim : brruitfr nj snpic || \n &crlnrniitiir oin ni nltnris
1
miiiistcriít sn-

trríiiitili' iicrrssn || ria : trn6itur(iii plniin mtssnlis :! oflicijrntií ít soluutur

íiiiliia i t)ur cirtn toiísfantioiír : nSiiii
jl
nistmlimu; : rt siiiiiptioiíf iiui

1|

iiissimt ruiutristir ínrrnmrti ir 11
Icbrnntili' psôiiiit orturrtrt.

Estes dizeres, que, exceptuando quatro palavras, são impressos a vermelho, achani-se

dentro de interessante moldura, formada por quatro vinhetas de curioso e caracte-

rístico desenho. A da parte superior tem no centro, dentro de uma espécie de me-

dalhão, as iniciais t) 1| S. No fim do verso da ultima folha do volume, o seguinte

registo tipográfico

;

gmprrssiiiii tsí lior snliilifi" L ni íipiis '" impfrinlt riuitntr WííUXX inôiislrin

II
Jiimiiiis ^f llillntjuinim. ^min snlutis rljri

i;
stimir millrsâimn tiuiiigrn-

tcstmo uigfSâimo trr II tio. Ilir urro : Sniiiin ItrlrnSns Junii.

In-4.« de 83 folhas iniims. (nove cailernos de 8 tT. cada, à excepçSo do ul-

timo que tem ti, rubricados: os oito primeiros: n, n ij, n iti, n iiij a i,

t ij, i iij, i iiij ; e o ultimo: l{, li ij, li iij, k iiij, l! u e It nj. E.

iNo verso da folha I (frontispício) o ; CE VrolOflUS tn nlirfUintiOIIt trpOSÍtÍOnÍ6

snrri rn
||
iimiis missr : mngistri ©nluirlis girl sntrc tijio ||

logii litf

-

tinti bcirtiâSimi. iltfipit frlirltrv. ; Nas ff. 2 a 5 e parte da frente da C, a

ynrtis prrljiilllintcs. ; e nas restantes o texto da obra propriamente dito.

Excelente e curiosa composição tipográfica, feita com belos caracteres góticos, de vários

tamanhos. Texto embelezado com letras iniciais de desenhos de fantasia (abertas cm

madeira).

Livro muito apreciável a vários respeitos. Bom exemplar. -RARÍSSIMO.

411—Biester (Erntgto)~\' nvA viagem pela litteratura contemporânea. Oflere-

^ cida ao senhor Alexandre Herculano, Por... Lisboa: Typ. do Panorama,

1856, In-S," de 11-117 pags. E.

412—Bignon (J\/.)—Uu Congrés de Troppau, ou examen des prétentions dess

monarchies absolutes a Tégard de la monarcliie conslitulionnelle de Na-

ples ; par... Deuxiême édilion, revue et augmenlée. A Paris, DeVImpr. de

Firmih Didot... Jantier 1821. In-8.° de XXVll-249 pags. E.

41.3— Biographo [O)— [Lisboa), Julho de ISaS a Junho de mifl.—ln-H.", 12 núme-

ros, com o total de 290 pags., em um vol. E.

Do 4 em diante todos os números são acompanhados de uma lithografia de assunto

alusivo ao respectivo texto, representando a do n.o 6 Luis"de Camões salvando do

naufrágio os seus imortaes Lusíadas. Colecção completa. RARA.

414— Biot (J. 5.)—Traité éléinentaire d'astronomie physique, Par... Avec

des Additions relatives a TAstionomie nautique, Par M. de Rossel .. Se-

conde édition... Paris, Klostermann fils. . . M.DCCCX. In-8.°, 3 vols. de

XX-455I, XII-563 e XVI-243.2 15 -192-58 pags. e três IT. desdobráveis. E.

* O volume 1.» é acompanhado de 21 estampas com numerosas figuras ; o 2.o, com 9, e o

3.0, com II.

^ / £? 415— Birago (Dr. Giov. Battista]—lUsiov\íi dei Reyno di Portogallo. Lngduni.

! f f) O Armo 1644. In-4.o de ante-rosto giav. e XXXI-tJtí6-113-8 pags. E.

u

Exemplar em papel forte, parecendo de tiragem especial. Falto do frontispício e leve-

mente manchado pela agua nas ultimas ff. ; no mais em bom estado.- RARA.

416-Bisaccioni {Gonde de Jlfoyoí/»ie) — tíVEHRAS 1|
CIVILES

||
DE

|1
INGLA-

O O TERRA 11 TRÁGICA MVERTE ||
DE SV REY jj

CARLOS ; ||
ESCRITA EN

TOSCANO
II
POR EL...I1Y anadida en esta segunda impression con el
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quarto libro, que escriviíi el mismo
l!
Autor. ||

Traduxela en lengua Caslel-

lana
1| D. Diego Felipe de Albornoz. . .

|j Con Privilegio: En Madrid, Por

Diego Diaz \\ de la Carrera, Impressor dei Rei/no, Ano 16r>9. \\ A custa de Ma-

nuel Lopes Mercader de Libros. In-i." de XVI pags. (prels.) innnis., 462

nums. e mais VI inums. de TABLA. . ., unia de colofón e uma em branco,

finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem : ante-rosto ; frontispício ; Dedicatória a D. Fernando

de Andrade y Castro, Arçobispo Obispo de laen ; Aprobacioits e Licencias ; Suma

dei Priuilegio ; Suma de la Tassa ; FEE DE ERRATAS ; e Prologo .AL LECTOR,,.

Obra estimada. Edição muito rara.

417— Blackstone (iV.)—Comméntaires siu- les Loix angloises de... Traduits /^ O O
de TAnglois par M. D. G*-.-.. Sur la quatrieme Édition d'Oxford. A Bruxelles,

Chez J. L. de Boubers. . . M. DCC LXXIV. . . In-S.", 6 vols. E.

418— Blanc (íííenwe)— Traité de la conlrefaçon en tous genres et de sa pour- ^ >

suite en justice, Concernant :. ., Par... Paria, Plon et Gosse, 18õ.'>. In-8.»

de IV-XVI-820 pags. E.

419— Blanc {M. Lomís)—Histoire de la révolution française, par. . . Édition fran-

çaise faile à Paris sous les yeux de Tauteur. Paris: Chez Langlois et Le-

clereq. .. 1847-62. In-8.», 12 vols. E.

Excelente edição. Bom exemplar.

4S0 Pages d'histoire de la révolution de février 1848, par. . . Bruxelles.

Meline. Cans et C.'e, 1850, In-8.» de IV-III-320 pags. E.

421 Révolution français. Hisloire de dix ans. 1830-1840. Par... Qua- ,^~-j^ O Cj>

trième édition. Paris, Pagnerre. . . 1844. In-8.°, 5 vols. de X-508, VIII-496,

VII-504, VIII-536 e VIII-523 pags. E.

Apreciada. Bom exemplar.

422—Blanc (S. H.)—Nouveau dictionnaire français-espagnol, rédigé d'aprés

les dictionnaires les plus estimes des 2 nations. . . Par. . . Paris et Lyon. . .

1860. In-S." peq., 2 vols. de 584 e 790 pags. E.

£> O.

?€ 5-0

2< o ê>
423— Blanc de Volx (J.)—Des causes des révolutions, et de leurs eíTets; ou

considérations historiques et politiques sur les Mceurs qui préparent,

accompagnenl et suivent les Révolutions. Par. . . Paris, Dentn. . . An IX.

1801. In-S.o, 2 vols. de IV-373-I e IV-351-I pags. E.

Blanci (ífiecoM^mt)—Regum AragoniK calhalogus. . .— Veja-se : DEREBVS
mSPANICIS, LVSITANICIS... /

424— Blancard (M.)—A escola dos bons costumes, ou Reflexoens moraes, e /* ^
históricas, sobre as Máximas de hum homem de honra e probidade. Obra

ulil. . . Traduzida de. . . por D. Joaõ de N. Sra. da Porta Siqueira. . . Porto:

Na Offic. de António Alvarez Ribeiro. Anno de 1786. . . In-8.o peq., 4 vols, de

XII-387-I, 492-IV, 461-11 e 226-11 pags. E.

425— BlanquI (^(foZpAe)—Voyage a Madrid, (Aoút et Septembre 1826) par...

Paris, Dondey-Dupré Père et Fils. . . 1826. 10-8." de VlII-244 pags. E.

426—Bled de Braine (3/.)— Clef de la pronunciation des idiomes de TAIgérie,

ou Cours éléraentaire de lecture árabe. . . Par... Hachette et Ci" , Paris,

1S48. In-8.» de VIII-88 pags. E.
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^^oáv

Encadernadas juntamente mais duas obras, das quais a primeira é intitulada : APERÇU
general de la science comparativa des langues,... par... Paris: Diirand, 1S5S. In-

S.o de XV-96 pags. e duas estampas.

427-Bluteau (D. i?a/,tW)-PROSAS POIíTVGUliZ.^S, RECITADAS EM DIFE-

RENTES Congressos académicos, pelo Padre. . . Lisboa Occidental, Na Of/i.

de Joseph António da Silva... M.DCC.XXVIX. (sic). (No 2.° vol.: M.DCC.

XXVIIl). In-fol. peq., á tomos de XVI \X. pieis, intims. e 421 pags., o 1.^;

e ?83 pags., o 2.°, em um vol. E.

Apreciadas, c pouco frequentes no mercado.

Sermoens panegyricos e doutrinaes que em diversas feslividades,

6 assumptos pregou. . . Lisboa. Na Offic. de Joseph António da Si/lva, 173'2-

SH. In-fol., 2 vols. de XXXI 1-625-48 e VII-595-36 pags. E.

428 Vocabulário Portuguez e latino, aulico, anatómico, architectonico,

o>

S^ /po4f
429

bellico, botânico, brasílico, cómico, critico, oliimico, dogmrdico, dialécti-

co, dentrologico, ecclesiastico. etymologico, económico, Ilorifico, forense,

fructifero, ele. ele, auctorizado com exemplos dos melhores escriptores

portuguezes e latinos. Coimbra, etc, 1721-28. In-fol. iO vols., incluindo os

2 do SUPPLEME.NTO. E.

Obra importante e muito apreciada. Já rara no mercado.

Bocage {Manuel Maria Barbosa de)—Yeja-se: Barbosa dii Bocage.

-Boccacio (Giovnnni)—. . .'íftW iai imiicrrs illii
i!

rtrrs>. . . — (Tnfitgciçn íf

Aniiuui, 1404.

{Do titulo (xilográjico), em três linhas impressas na parte superior da frente

da primeira folha, damos a exacto reprodução foto-zincogrâfica que segue):

"«!(iij

bbanboiaaoXK

ftcc6Cíiix)mace
(O urininul mede UÍX!Jõ"'m)

In-fol. de CJJt' IV. (aliás CJ", pois (4ue aquele numero se repete nas duas
ultimas folhas do volume) nums. na frente. K.

Na frente (o verso está em branco) da ÍO. '^ (inumerada, pois que a numeração só

começa a aparecer da ti em diante) o titulo acima reproduzido em «fac-simile- ; no
alto da primeira (todas as pags. aprezentam duas coluns. de imprecsão) coluna d»

frente da ío. 31, os dizeres: (Eoiitiriírn ri trnctníis íc
||
jdljnii liontçiii ilí
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ri-i-tnl6o puctn fln- ', rétiu Kduí rlnrns 'rrrrllétfs ij mns fn- [\ imías it

fcrinlrtinui ^nmns: n^r^•^n^ll nln mmj illiirtrc Icnorn íonn mòvsa \\ òa

lu-iiiiiirulis ron&r|Tn &e nlta utUn. Por baixo estes outros dizeres: (Èi pro-

lltlUll) ucl aílCtOl'., seguidos do respectivo texto, que vai até parte da segunda

coluna da frente da ítt. JJJ., e depois, ainda na mesma coluna, o da Ç?lltrníin

\<S[Va la obta,, que decorre até meio da segunda coluna do verso da f. Jll.

Segue-se o texto da obra propriamente dito, que é dividido em riij fimitulís>,

dos quais o primeiro começa no alto dafo. Ç, nesta disposição;

IBemicdrã pzimcra ntãtac £ua I^qMl àbun^
no fintio las miíerwa ocla nínc^ienv^ro ho pubo fu^ la vtit^^

1 pano fi)06 con Dolo:.-! ftic oefttnaca poj fíi pcna;i comio.pá

confunabaio.ifi!olana.etifinpo2 fuenempoe iwifífanalmf

te muno como laB otraa miílcree.

^estcngoot
fcnuir: que ra

yosMlumbsc
couierõlasim

fígncs muje-
iee;nop3ref=

ceracofanoS

uioa:conicçar

Delamaõre octoôoõ.iCaellaafii co-

mo nu3 antiga maoi c i p:imcra: afi

fu£ indgneit touo nugníficas i grã

eee vcnrajas. £a tio me pjoijujtoa

oi efta oefuétwraw valle oe itiirenaa

tnla qual tooos los bombica naíce»

mo6 para trabajo : iiífue íataicaca

conci-;!cf!iiomamllo/'J^n<iue quf

los otraã/m viiio ai niuiíoo IkNanoo

el aiiíicii Dí fii narc!nuctC!.'ccmo bo
que itatcé sgc:a: in iwfao flaca y ítr

fuer^a conjo mcê los orrcJ : nuií fio

que nunca coitos l,ydíi- r, erro cctv

teaco^ccmo aq! buís; nuciro 5c to

oas 126 fof23 / i?cu-.eífí coti fii mane
pzopía fojinaboaSoam/iSc i^oui»

elíeíxlcãpo/qijc bcípiíeo liainarct!

BatiufcGio/íiaílaMOoríl !?u«r£o5

lo3 cvelenes /^ le bouieííe rcfoiuií»

<n fucno pia5i€nte cõ cl artifiCío/poj

<lfoioconofc.CK)/5t! laoocelq 5(k*

mia/faco íu côpanerí q fu; nfa pine»

ra maojc ^a ôifcrcta/i mujct cuii^íi-

tapara varo niufgojoía/t lcí« pa
e oelejie oei higar, t po; «r íu faje»

ft«% únmoííal fs no pcara/i ftnc?e

e 9

(O original mede 228X139'"")
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e o ultimo finda no verso da í. ffig, que ocupa quasi por completo. Ainda no

verso da mesma folha principia uma espécie de Epilogo, com esta epigrafe: Coil-

rliirstait òc íll^^l In lUirn :
t nnilnrion 6rl iniiíor pn

1| in los iminmi-
^•n^llrl'6 : fi aloniins lliniiCVr. Kinda a meio da frente (o verso está todo em
branco) da folha imediata ((E^J), seguindo-se-lhe, como que em remate, a seguinte
marca do impressor e o colofõn linal, que ocupa a restante metade da frente da folha :

beanee/ 'i oifciplinae/ 1 taraggrie* i foKct oi £onftaiifia cmgaPil^.

C2,ap2efcittcob;afiíê acabada cilla lufigiic/ 1 iiiuy iicbic cnioao

íx £ai ago^a oc Biagon; pa inoudria/ 1 ctpenfae oe ]^a;ilo l?u.

niB Sleman De Cõftaiicia a.iriíii.oiae txrl niceoc octub:c:cticl àno

6cla ^tiiiiana faluacion.iS&ilquaticcicDtoânouotta i qiiarro.

(o originiã mede I J0xr2:S'""')

Nas folhas ®^U a (EJ^" e frente da VQX (bis) vem inserta a ffllbln dos Capitu-
los, que, conforme o texto já descrito, é impressa a duas colunas por pagina.
Acha-se disposta por ordem alfabética e é procedida dos seguintes dizeres ou titulo

que encimam a primeira coluna da frente da $0. ffigj^:—§tgilíft In Jnbln Sf
In prr

||
rnitc lUirn ^r junii lnniniio ífins mu

I|
jfifs illiiftrrs rniilns

rrtpituhis/tnr
II
fns nfri!iiirt6íis : liniiir&í fl uriírii ^rl ; ,\lpl)nlirtii.

o volume contem 15 cadernos de seis e oito tf. cada um, rubricados, no pé da frente
das mesmas folhas: n ij (a primeira folha pertencia a rubrica n, porem não a apre-
senta) n tij, n iiij, n U a p, pif, p iij, p itif, j, u. Os cadernos que c ;nteem
somente seis ff. sáo os rubricados r, f, g, i e 111, pelo que as rubricas abrangem
apenas: l" ai" IIII, Ta Ciiij, ctc. Como é trevial, n.ão existe caderno rubricado com
a consoante T-

Primeira e mui bela edição da primitiva tradução castelhana desta interessante e estima-
da obra do famoso João Bocacio de Certaldo. Impressa com formosos caracteres gó-
ticos, em papel de linho de excelente qualidade.

A composição é esmaltada com letras iniciaes de caprichosos desenhos de fantasia, c o
texto enriquecido com 79 curiosíssimas gravuras abertas em madeira.
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Os exemplares, verdadeiramente preciosos, são da maior raridade, como o demonstra o
facto de Salva não ter conseguido nenhum deles para a sua riquissima biblioteca;

apenas possuindo um da edição imediata, impressa em Sevilha, 1528. O nosso exem-

plar está optimamente conservado, pelo que é do maior valor e apreço.

Esta edição foi a única que de Las Mujeres itusíres se imprimiu no século XV. (Veja-se

a interessante : Bibliograjia Zatagozana dei sigío XV, por Um Bibliótilo Arago-

nês, (Juan M. Sanchez), Madrid MCMVlll, n.» 45, pags. 105 e 106).

430— Boccacio {M. Giovanni]—La Genealogia de gli Dei de genlili di. . . Con la ^^ ._ q
spositione de Sensi Allegoiici delle faiiole, t con la dichiaratione dell'His- :-^'^
lorie appartenenti a delta matéria. Tradotta per M. Gioseppe Belvssi da

Bassane (Marca do impressor, aberta em madeira). 7n Venetia, Appresíoa

Fahio, /l Agostino Zoppini, Fratelli. M. D.LXXXI. In4.°de Vlll fl'. (prels.)

inums. e 263 nums. na frente. E.

As VIII ff.prels. inserem : titulo; -Dedicatória ao Conte Collalino di Collalto; e tTavola

di tvtti i nomi de gli dei...

Muito apreciada. Boa edição. MUITO RARA.

<i31 — Boccalini [Trajano)—Raggvagli di Parnaso Del Signor. .. Centvria prima. ^^ <"~ n
Etin qvesta settima impressione Aggiuutoui cinquanta Ragguagli, intito- íJ^
lati Parte Terza. . . (Marca do impressor, aberta em madeira). In Venetiu,

M. DC. XXXVIl. Apresso gli Gueriglij. Con licenza di Superiori. In-S." pe(|.,

3 Partes de LII-332, XXXII-292 e XVl-96 pags. E. {jierg.)

Estimada. Bom exemplar.

432— Boissarie (Dr.)—Les grandes guérisons de Lourdes... Paris: Douniol, /'». O O
V.HM. In-8 ° gr. de XV-560 pags. E.

«Édition illustrée de 140 similigravures dans le texte et de 24 gravures hors texte snr
papier couché».

433— Bojardo (3fa«os Maria)—Orlando innamorato, di. .. Conde di Scandiano, ^ 3 ^
rifalto da M. Francesco Berni, Cogli Argomenti a ciascun canto. Bassano
1S()3. Nella Tip. Semondiniana. In-12.°, 2 tomos de 0.38 e 701 pags. K.

Estimada. Edição invulgar no mercado.

434— Bonaid {M. Henri rfe)—Réponse a de nouvelles atlaques contra una ^ '' ^
Souiété célebre, adressée aux hommes de bonne foi de tons les parlies.

Par... A. Paris, Trouve... 182.'). In-S." de 56 pags. B.

435— Bonaparte (ioí<i«)—Mémoires de. . . sur sa vie et son regne, ou docu-

ments historiques et politiques, anecdotes peu connues et particularités /~)^0<^
secrètes sur la Hollande, disputée par la France et TAngleterre, sur les

choses de TEmpire, et sur les Relations de Napoléon avec sa famile. Pa-

ris, Landois et C'«, 18.36. In-.o, 3 vols. de IV-333, IV-432 e IV-388 pags. E.

Interessantes c estimadas. Bom exemplar.

i^til-Bonnard (Ca»ií7ie)—Costumes dos XIII", XIV« et XV«siècles. Extraitsdes ^ 'Ç^ t~^Oc
monumens les plus authenliques de peinture et de sculpUire, avec un ~^ ^ 'J/t?

texte historique et descriptif ; Par. . . Premitn-e édition franf.aise. A Paris,

Bonnard, Auteur-Éditevr, 1830 (Impr. de SelUgue). In-4.<' gr., 2 vols. de
ÍU7 e lV-213 pags. E.
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Obra, no género, de grande merecimento e curiosidade. Enriquecida coui 200 belas es-

tampas impressas aparte, em papel da china, e depois assentes em folhas de papel

velino de excelente qualidade. -Exemplar em perfeito estado e por aparar. Muito

estimada e hoje dificil de aparecer no mercado.

437

—

Bonem {Natal Jaco/we)—Tratado dos piincipaes fiindínnenlos da Dança.

Obra muito útil, não somente para esta mocidade, que quer aprender a

dançar bem, mas ainda para as pessoas honestas, e polidas, as quaes en-

I^Á o C sina as regras para bem andar, saudar, e fazer Iodas as cortezias, que

/ "^ convém em as Assemlileas adonde o uzo do mundo a todos cliama. Coim-

bra. Na Offc. dos Irmãos Ginhoens, Imp. do Santo Officio. Armo de 1707,

in-12.0 de XI pags. inuins., 5 em branco e 138 nums., além de uma de

erratas e 3 de índice, que Innocencio não cila. E.

Estimada. Bom exemplar. Muito raro.

S.ÂC

2*,<-

V

6-^ '•

438— Bonucci (P.« António Miiia)—Epitome chronologico, genealógico, A his-

tórico, dividido em quatro livros. Lisboa, Na Oflic. de António Pedroso Gal-

ram, 1706. ln-4." de XVI-5b5 pags. E.

Apreciada e pouco comum.

439—Bordalo {Francisco Maria)—Novo Guia do \iajante em Lisboa e seus ar-

redores, Cintra, Coitares o Mafra. Ornado com algumas vistas dos princi-

pais monumentos. 1853. Bordalo. Lisboa. In-S." peq. de XlX-271 pags. E.

Encadernada juntamente, a seguinte^ obra : tCUENTOS populares, por D. António de

Trueba. Segunda edicion, Madrid : linpr. de D. Luís Palácios, !S62.' In-S.o de 38S-I

pags. E.

Borges de Castro—Vcja-se : FERREIRA BORGES DE CASTRO {José).

iiQ—Borla {Francisco)—Las obras en verso de Don... Príncipe de Esquila-
"'^

che... Edilion Segunda, reuista y muy anadida. A Amberes, En la Em-

prenta Plantintana de Balthasar Moreto. M.DG.LIV. In-4.° de XVI pags.

(prels.) inums., 692 nums., mais XVIII inums. e 3 nums., finais. E.

Obras muitíssimo estimadas. Bela ediç.ão, adornada com linda portada alegórica, primo-

rosamente gravada a buril (Pet. Paul. Riibenius piíixit. - Th. Oalleus iricidit.)

Excelente exemplar, salvo o ter as pags. 261 a 270 defeituosas, pois falta-lhes uni pedaço

que levou algum texto.-MUITO RARA.

441—Barroni {Bartolomeu]—Novíssima gramática delia lingua todosca ad uso

degli italiani.., e compilada da... Vienna: Appresso Giov. Tommaso Nobile

de Traítnern... 1798. In-8.° de XVI-314-I pags. E.

i^o

ó-i

is-0

442— Bossuel (JocgMes-Benigne)—Defense de TEglise Gallicane, par. . Paris:

De Perredil et &'«. 1845. In-8.o de IV-XX-424 pags. E.

443 De la connaissance de Dieu et de soi même. Composé. . . par. .

.

(^ O Xouvelle édition, revue et corrigée avec soin. Brvxelles. De Mat, 1839.

In-S.o de IV.282 pags. E.

444 Discoars sur rhistoire universelle. . . A Paris, Chez David... M.

DCCLXri... In-8.° peq,, 2 vols. de lV-526 e X-118 (aliás 118) pags. K.
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445 Histoire Jes vaiiations des églises protestantes. Defense do c-ette 9j^^^^
histoire. Avertissenlens uux protestans. tt insLriiclions pasloiales sur les

proniesses de J. C. â son Etdisp, Par Jlessire. . . A Paris, De 1'Impr. de L.

Cellot .. M. DCC. LXXn .. In-12.», 5 vols. E.

Bossuet, autor destas obras, é um dos mais apreciados clássicos franceses.

446- Sermons cholsis de Bo.ssuet, suivis dextraits de ses divers Ser- (^^ S~ O

Poema estimado. Edição rara.

449 A mesma obra: Impresso en Salamanca. En la Imp. de Antnnio Villar-

gordo. Ano 1731. ln-4.° de X.K-28a-l pag.s.—Seçííe:—Notícia de la pátria,

linage, y principales successos dei Poela. Escrita por Bernardino Pereira

de Aràza.— 10 pags. E.

•'.30-

/^i

mons, et precedes du Discours préliminaire sur les Sermons de Bos.>uet,

par le Cardinal Maury. Paris, Didot Frères, Fih ei C'«, li^ãS. In-K" de

IV-498 pags. E.

Fidição ilustrada com o retr. de Bossuet (Hopweed sciilp.)

447—Botta (CAaríes)— Histoire d'Ilalie, de 1789 íi 18t4, Par... A Pari», Chez

P Dufart . . 18-24. ln-8.°, 5 vo!s. E.

Botelho {Abel)— Veja-se : Acácio (Abel).

448— Botelho de Moraes, y Vasconcelos (Francisco) — E\ Alplionso Del Ca- _
vallero Don Francisco Botelho de Moraes, y Vasconcelos. Dedicado a la S^ O O
Magestade de Don .luan el Quinto . . A Paris, Chez Estienne Michalliet.

MDCCXII (1712). In-lí2.° de 365 pags. [incluindo as H prels.) e mais uma

em que se annuncia a futura reimpressão de El Nuevo Mundo, do mesmo

auctor. E.

/4s— d

Edição também já rara. Bom e.xemplar.

-1 mesma obra: Impresso en Salamanca: En la Imprenta de .intonio ^[ C Q
Villargordo i Alcaráz. .-iTio 1737. In-S.'^ pcq. de IV-366-XXX1V p.igs. K. ^
O frontispício é ornado de cercad^r.^ impressa com peqs. vinhetas tipográficas de orna-

mento, simetricamente dispostas. -Edição rara.

451 El Nnevo Mundo. Poema heroyco de D. Francisco Botello de Mo- ^^-S~ O
raes y Vasconcelos; con las Alegorias de Don Pedro de Castro, Cavallero

.\ndaluz. Barcelona, Ivon Pablo Marti, e Francisco Barnola. Ano 1701. In-4.»

de XXXI-476 pags. E.

Primitiva e parece que linica edição deste poema. Rara.

452—Botero (/Man)—DIEZ LIBHOS
||
DE LA IIAZON

||
DE M ESTADO

|| CON
TfiES LIBROS De las causas", de la grandeza, y ;! magnificência de las

ciudades 1| de luan Botero.
i;
TRADUZIDO DE

|1
Italiano en Castellano, por

manda-
1| do dei Rey nuestro seuor, por

[j
António de Herrera

jl
su criado.

I!
(Peq. vinheta ornamental)

|1 EN B.ARCELOSA, \\ || Ano, M.D.XC
IX. [1599). 1(1-8.° peq. de VIII fl'. (prels.) inums. e 176 nums. na frente. E.
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As VIII ff. prels. inserem: titulo; Visto de Fr. Hieronimo de Saona ; Visto de Pauliis;

Dedicatória AL REY NVESTRO SENOR. - (datada: «De Madrid a los doze de

Abril, 1591.)-): TABLA DE LAS PRIN-
11 cipales matérias...»; e .TABLA DE LAS

METERIAS
li
que se Iratati..."

Obra e tradução muito estimadas. Edição primitiva. Multo rara. Exemplar falto das

duas derradeiras folhas; no mais excelentemente conservado.

453— Boucharlat (J. /,.)— Elèruens de calcul diflerentiel et de oalcul integral
;

X"^ O ^ p:a-... Bruj-elles. SocUU Typ. Belge, i-s.yN. In-8.° gr. de VIlI-392 pag.s. e V
''^ estampas. E.

454 Êlémens de mécanique, par.. Troisième édition. Paris, Bachelier...

£) lfi40. In-S." de XXI-463 pags. e 21 planches. E.

4

14,6°

i'

/A
<- D

4''''

455 Théorie des courbes el des surfaces du second ordre, ou Trailé

complete d'appIication de Taigèbre a la géométrie
;
par. . . Troisième édi-

tion, revue, corrigée et agmentée de notes et des príncipes de la trigono-

métrie rectiligne. Paris, Bachelier... 1845. In-8.° de IV-XXlI-524 pags. e

XIV estampas com figuras geométricas, impressas em separado. E.

456-Bouchot (Augusto).— Histoire du Portugal et de ses colonies, par... Pa-

ris: Hachette et CM, 1854. In-8.° de IV-XVI-470-I pags. e um mapa de pag.

dupla. E.

457—Bougaud {Padre). — Historia da beata Margarida Maria, ou origem da de-

voção ao Coração de Jesus, pelo... Traducção de José .Joaquim Nunes;

Revista pelo Padre Senna Freitas. Livraria Internacional de Ernesto Char-

dron... 1879. In-S." de XXllI-519 pags. E.

458— Bouillet {M. A'.).—Atlas universel d'histoire et de géographie. Conte-

nant. . . Par.. . Deuxième édition. Paris: Hachet et C.'«, 1872. In-S." gr. de

VI-II-II-1035 pags. E.

Obra interessante e estimada. Acompanhada de 11 belas estampas coloridas, reprodu-

zindo brasões d'armas reais, de titulares e de cidades ; condecorações ; bandeiras das

diversas nações ; etc; e 88 mapas geográficos, tudo de pagina dupla.

459—Bouix (D.).—Tractatus de Capítulos. Auctore... Parisiis. Lecoffre et So-

cies, 1852 In-S." de V1-70B pags. E.

/— ^ 460 Tractatns de principiis júris canonici, auctore... Parisiis, Apud
^

Lecoffre et Sócios, 1852. ln-8.o de Vl-lV-572 pags. E.

461—Bourdon (M.).—Élèmens d'algèbre, par... Quatorzième édition, revue

Jl <^ O et annotée par M. E. Prouhet. . . Paris, Gauthier-Villars. .. 1873. In-S." de

7' lI-XIl-655 pags. E.

/^ t"^ 462 Trígonométrle rectiligne et sphérique, Par.., Paris, Mallet-Bache-

P lier.. . 1864. In-S." de 1V-159-I pags. E.

463— Bourgeois do Chastenet (il/.)—Nouvella Hisloire du Concile de Cons-

/) ^ ^ ^ '^"'^''' '^" ^'°" '^^'^ ^°''' ^o'"*^'^" ^^ France a contribuo ii 1'extinctlon du
'

Schisme. Avec plusieurs Pieces qui n'ont poinl encore paru, tiiées des

4i
'̂O

/:?
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O O

Manuscrits des meilleurs Bibliotlieijues. I'ar... A Pari?., Chez Le Mercier...

31. DCC. XVIII. . In4.°, 2 tomos de XVI-290 e 554-11 pags. E.

Estimada. Bom exemplar. Pouco vulgar.

404— Bousies (Comte de)—Lo collecUvisnie et ses conséquences par... Brii- <Â ^C>
xdles Schepens... lS9i. ln-8.° de IV-245 pags. E. /^

Braga (Fr. Balthasar de)—Constituições da Ordem de S. Bento. . .—Yeja-se
o artigo inserto sob este titulo.

46.")-BRAGA (Fr. Bernardo (ie)—MUMAZIA |i
MONARQVICA

||
Do Pay Com-

luum dos Monges
1|
N. P. S. BENTO. |!

Offerecida a N. P.. P. Fr. Vicente {', £ Yòr^ ° ^
Rangel, fegunda vez Reeleito

||
com acciamaçaõ commuã

;|
da Congrega-

ção. :[ Pello Muito R. P. Fr. Bern. de Braga, il
Prouincial, e Lente de

Theologia, que
il
Foy na Prouincia do Bralil.

\
EM J{VÂM,\i Por IVAM

BERTHELIN,
\\

Liureiro.
\\ II

M. DC. LXII. In-8.» peq. de 8-117

pags., afora uma inum., que tem apenas, no centro, o colofôn final. E.

As pags. prels. 1 e 2, que não apresentam numeração, constituem a folha do frontíspicio;

nas 3 a 7, a Dedicatória ao ; «REVERENDÍSSIMO PADRE ||
NOSSO '| ÍK£K K/-

CENTE RANQEL'. (datada e subscrita no fim : «Bahia 20. de Abril 66.
'J
Muito Itu-

inllde Filho do V. R. 11 Fk. Bíb.nakdo ut Bbíga.» ; na 8 (inum.), palavras preambu-

lares : «.AO QVE LER= ; e nas 117 imediatas, o texto da obra propriamente dito.

Encimando o texto da obra, vem uma vinheta de cabeção, a qual tem no centro o es-

cudo d'armas reais francesas.

É Livro estimado e excelente e mui cuidada a edição. Belo exemplar. -Raríssimo.

4t)tí- Braga (Theophilo)—HislOT'ia da poesia portugueza. (Eschola hespaiihold).

Suculo XV. Poetas palacianos, por... Porto: Imp. Portugueza — Editora,

/.S/i. In-8.° de 474-1 pags. E.

167 Traços geraes de philosophia positiva, comprovados pelas desco-

bertas scienlificas modernas, por... Lisboa: Nova Livraria Internacional...

1878. in-8.° gr. de 239-1 pags. E.

Brandão {Fr. Francisco)—Veja-se : Gazeta, em que se relatam as novas...

168-BRANDÃO {Fr. /-í-ancisco)—CONSELHO,
ji
E VOTO H DA SENHORA DOiNA /^ /;

FELIPA
II
filha do Infante Dom Pedro, fubre as

|i
terçarias, & guerras de

|j fOJP ^ ^
(Jaftella.

II
COM HVMA BREVE NOTICIA ||

deíla Princefu.
JI
DIRIGIDO A '

ELREV DOM
||
lOAÕ IV. NolTo Senhor. |I ESCRITTA POR O OOCTOR

,;
Fr.

Francifco Brandão Monge de Alcobaça,
]|
Qualificador do S. Oflicio,^ Exa-

II
rainador da mefa da Confci 1| encia, ^ Ordens,

jj Placuit confiliu eiiis

Regi, & Principibus. Eílh. cap. 1 1| || EM LISBOA. || Na Officina de

Lourenço de Anveres. Anno tj M.DCXX.XXIII. In-é." de VIII pags. (prels.)

irnmis. e 56 nums. E.

As VIU pags. prels. compreendem: frontispício (I e II) ;
- LICENÇAS DA ORDEM'

;

'LICENÇAS DO PAC.O; ERRATAS (III a VI) ; e Dedicatória a D. João IV(datada

e subscrita : 'Lisboa ao Convento de \\ Nofja Senliora do Dejterro, 2. de Outubro

•de !; 1648. 'il
O Doctor Fr. Francisco Brandão.» (VII -a VIII está em branco).

As margens do frontispício são adornadas com um filete. Em remate do texto, um liorão

decorativo, aberto em madeira.

É opúsculo muito interessante e estimado. Ricardo Pinto de Matos apenas teve noticia

de um exemplar. Muito raro.

^/

/^O
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O /iO'J- BRANDÃO (í>. i/i7anão)-(^ VOZ UU AMADO. Ç-V» II
.. . LISBOA.

1079.

(Do irontispicio damos a exacta reprodução foto zincogrdfica q'ie segue) :

^VOZ DO AMADO m

lÀV T o \ V Q-M fíl
UrÍMyConego regular da congregAçto

de Sa»ãa Cmz^ de Çoimhra

CólicéÇâ dft Sáfta Si Geral Inquifiçáo & Ordinarsí^

EM L y X B O A.

Pm loáo FeinandesiniprcíTordcJivjro»,

In-8.° peq. de Vlll ff. (prels ) iniiiDS. e 237 minis, na frente, atnra \\i\a oní

branco, final. E.

Nas VIlI folhas prels. as seguintes peças: titulo, repi-oduzido acima em «fac-similc»

(verso da fl. em branco) ; «INFORMAC,AM.» para a impressão (datada e suBscrita:

«Tertico aCsi. S. de laneiro. 1579. f Frei Bertholomeu
ii
Ferreira.» ; íií^ APPROY.X-

ÇAM >g II
do Sancto Officio.. (frente da II. U); .LICENC.A DO GERAL.» (datada e

subscrita : «Dada em Sãcta Cruz de Coimbra, fob
,i
meu final em os dous de Man;o

de. 1579.
II
Dom Lourenço Prior & Geral.») (verso da mesma fl. II) ; Privelegio real
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para a impressão («João Dacofta o fez H em Lixboa, a. 26. de Feuereiro de. 1570.)
(frente da 11. IH); iSONETO !' De Gonçalo Carneiro.^ '{verso da mesma III); «SO-

NETO
I,
De Peto Dandrade." (frente da IV) ; .SONF.TO.-, anónimo (verso da mesma

(I. IV) ; e .PROLOQO.. (ff. V a VIII).

No fim da frente da H. 237, como que em remate do texto, este registo de impressão

:

f^ FOI IMPRESSA Ç^ II
A prefcnte obra no Mocftciro de S. Vi

\\
ceiite de

fora dos muros de Lixboa, à || Itoara gloria de noffo Senhor le-
\\ fu Chrifto coii-

folação das almas || deuotas. Acaboufc em os féis \\ dias do mes de Mayo,
\\ De.

1579.
II

E no verso da mesma folha os .f^ ERROS DA í^ « IMPRESSAM.»

Os Sonetos e o Prologo insertos nas ff. prels., e bem assim o registo flnal são impres-

sos com tipo itálico; e o restante texto com redondo. A composição é esmallada com

letras iniciais de caprichosos desenhos de fantasia, abertas em madeira.

O texto apresenta abundantes notas marginaes, impressas com caracteres redondos, mas

mais miúdos que o da restante composição.

Livro clássico e muito estimado. Ediç.ío RARÍSSIMA E U.VICA que da obra se fez até

hoje. Belo exemplar.

4'0- Brandão Ivo {Miguel Tibério Poíi^pac/i?)—Resposta á Carta, que escreveo /õ)n ^ ^
hum anonymo contra a que o senhor Domingos dos Reis Quila imprimiu

na Golleorão das suas Obras, por. .. Lixboa. Xu Offic. de Miguel Manetscul

da Costa... Anuo M DCC LXVÍIl. In-8.o jieq. de 126 pags. E.

Interessante. Inocêncio querendo, .10 que p;írece, referir-se á invulgaridade dos exem-

plares da «Resposta», diz no seu «Diccionario BibliographicO'-— Que o único exem-

plar que até hoje (1S6 ) viu existe na Livraria de Jesus.

471—Bras Viegas (Doitíor) -.Meditações sobre os niysterios da paix.im, resvr-

rei(;am, e acençaõ de Chrislo nosso senhor, & vinda do Spiritu Sancto,

com figuras & Profecias do Testamento Velho, & documentos tirados de

cada hum dos passos do Euangelho. Recolliid.is de diversos sanctos Pa-

dres, & outros deuolos Auctores pello Padre Vicente Bruno... Agora no-

vamente traduzidas de iingoage:!! Italiana em a nossa Portuguesa, & acres-

centadas com inuytos lugares da sagrada Escritura pello... Em Lisboa.

Com Licença do Sancto Ofjicio, & do Ordinário. Impresso por Pedro

Crasheeck Anno M.DCl. Com Privilegio lical, á custa de Mifiue\d'AverniS,

mercador de liiiros. In-8 o peq. de IV pogs. (prels ) inums. e (342 nnms.,

atVJra VI inums., finais, de ÍNDICE. E.

As IV pags. prels. compreendem: titulo; « Aprouação.> ; <:L1CENC,.\.> ; 'Licença do

Ordinário.» ; e «Sumario do Priuilegio.'

Clássico. Muito estimado. Primeira edição. Muito rara.

473— Bréhat iAlfred dej—Le cousin ;.ux millions, p.ir... Paris: Micliel Léu\j

Fréres, lt<70. In-8.° de IV-264 pags. E.

No lote, as duas seguintes obras do mesmo autor; BRAS D'ACIER, par... Paris, 1S59'

In-S.o de lV-343 page.; e LES CMCMINS DE LA VIE, par... Pa-^is, 1870. In-S.o

de lV-315 pags.

473— Breton de los Herreros (.l/aimeí) -La desvergurnza, poema joco-serio,

de Don. . . Madrid : Mellaão, ISÕ6. In-8.o gr. de VHI.299.1 p.igs. E.

Ilustrada com um magnifico retr. do autor (gravura a buril, assinada : Gesffroy).

Breve Relação das Escrituras dos Gentios da índia Oriental...—Veja-se;

Collecçào de noticias . . (t. 1).

^M O C

// ro

M^-
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JoU^
^ 474— Clèrruiiufii jJrmlinrr.. . Braga... 1549.

^ {Do frontispício damos, em folha aparte, a e.vacta reprodução foto-sinco-

gráfica)

ln-8.° pequeno de 572 IT. numeradas na frente e IX inunieradas, finais. E.

O texto, impresso a duas colns. por pag. e ora a preto, ora a vermelho, começa logo

no alto do verso da primeira H. do volume pelas A6 llintUttlinã.

Das X ff. inums. finais, as VI primeiras inserem taboas dos mezes e dos nomes dos san-

\ tos respectivos a cada um dos dias dos mesmos mezes; a frente da VII a (Tnbuln

lilrrnni aíimiuirnliii. ; o verso da mesma II. o CL OTniinii ffiiucntis liilnilc

ai fcftn II
limliiliS prrprtno iinirilIClràn. ; na frente (o verso está em branco)

da VUI uma outra taboa; ^lllIO. fíS. |(rptUn. CiltC ^.tnfrllil Itofln. íIctl)C.

(Tor. rp. Aurt. ; na ti. IX: Regula; Jpedales iuxta- iionnam & co/ifuetudiiíem\\

approbatifsiinã Bracharenfis dia
|| cofis, somma ciim cura,

\\
Ç7- diligêtia nuper

II
coiifecta. ; e, finalmente, na frente (o verso está em branco) da X este registo de

data e logar da impressão

:

^dUiiíhm cmni^otentii Vei,<^ Virjinismatrif

tmí^krit^expluu breuuartumaiiunarwm

«íficanim ifuctdantfuetwimem Ditm

ãrjclioraifí eccUÇm Hi^tai^

rSntprimatis.Ccrreíims^

<m.cdjnií5<jiéemdiitffi

inJJuRcueredifinn

domini Jottuei

Eminudit

Soup.

^n1;iepiJíefiBré(hdrmf s.

Zxcudehitni Brocháreátinoiin.uiuitate Demmi
wdUfímu><fiunmtc[iueno(fuadra.£tffiraã

*B« Jodmtes .^Utanu, Jp" JoamtS

Bárrtrm Regijtyfo^fafU^r

{oonSáã^kéM>í7o>'"n)
A impressão, muito bela, foi hábil e primorosamente executada com caracteres GÓTICOS.
.\ parte artística que esmalta o texto é também de notável merecimento c apreço. Con-

siste ela em lindas letras iniciaes (algumas com figurinhas) e em pequenas vinhetas

de assuntos sacros; e ainda de sete gravuras de pag. e de seis interessantes cerca-

duras, a saber: no verso da H. 2 uma gravura figurando o profeta David (?), ajoe-

lhado n'um campo e de costas voltadas para uma cidade que se vè no fundo da

gravura, e ferindo as notas do psaltcrio em um instrumento de corda que apoia so-

bre os joelhos; no verso da H. 119 outra gravura reproduzindo a scena do Pente-

costes; na frente da fl. 120 diversas vinhetas ornamentaes, das quaes três com figu-

rinhas de santos; na frente da 145 uma cercadura formada por cinco vinhetas, das

quais três reproduzem peqs. imagens de santos; no verso da 230 uma gravura re-

prezentando a Ascenção de Christo ; na frente da 231 uma elegante tarja constituída

por duas vinhetas ornamentaes e três outras com figurinhas ; no verso da 250 uma gra-

vura representando o aparecimento do Espirito Santo aos Apóstolos ; na frente da

257 uma cercadura constituída por três vinhetas de ornamento e outras três com
figurinhas de santos ; no verso da 267 uma gravura reproduzindo a scena da Ceia

do Senhor e de seus apóstolos ; na frente da 268 uma cercadura formada por ire»

vinhetas ornamentaes e por outras três de assuntos sacros; no verso da 270 esta

gravura

:



'ccufcti co:reíCfitcincii<látum,ac

. .»a* fami rcàaaa.Br çieceçio 3U0
iaftçiR uírcdíiTtmíofiíoníctnanudiea

onuocatia « côfiiiíísfuffragaticiss

^loiSiudlcioíflflitnra p<rfcctl* rcd!f;c>

. .'canjfuglljdSíaddmõTOCclTaftie^á íp

aad Mtd oubietae bsJubQ3tlet.trga Kcttandí

Jô . t^í c\ í<í5 p fcsbtaoopftalais fictíi- ínul»

>ifto«iamoJoappo itóiireíftatní^ajQje
^T^moa Uudfi reli<{lcr mdp(t. CiBcrs qf^

nr. EOC màf1t*t cá 01 cts afonc rmícau ^.

r ^;, „ ';no«biUeiiUCTUai»fia*Jii;

X>nelahlamtaapeH(ê, £tosmeoannat{a^

ri f

,

«Fac-simile», em tamanho exacto, do frontispício da obra
descrita sob o n.° 474.

(Pag. 144)
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(O original mede. 113x76""")

na frenlc da 271 uma cercadura constituída por cinco peqs. vinhetas ornamentaes
; n"

verso da 334 repete-se a gravura que reproduz a scena do Pentecostes, já dada no

verso da II. 119; e na frente da II. 535 outra cercadura formada de três vinhetas or-

namentaes e de outras três com figurinhas de santos. Tudo isto é gravado a bufil

cm madeira.

Segunda e mui preciosa edição deste Breviarium Bracharetisc. Os exemplares são da

MAIOR RARIDADE ; nem nos consta que algum outro tenha aparecido no merca<Jo
desde ha muitos anos a esta parte.

O nosso exemplar tem as fi. 230 e 266 imitadas á pena, e algumas outras com a mar-

gem lateral de fora mais curta que as das restante? folhas.

A edição primitiva do Breviaríam Brackarerise é considerada a primeira produção dos

prelos de Braga. Consta de um volume in-folio, e o registo do logar e data da

impressão reza assim :- ifiniircrfiim iii augiiftn bmcljortiin ritjitntí, per

lonititím ©Ijerlinr nlemnitiim mnio... petflíCIffiJEffigíy (1494).

475-BREVIS ET
1! COxMPRNDlOSA NAU-!! RATId MISSIONVM OVA- !' FiVN-

DAM OHIRNTÍS et
[i
OCCIDENTIS.

ij
Excerpta px quibuldam litleris a Pl>.

Petro
II
Martinez Prouinciali Indiae Orientalis, P.

||
loanne dé Acien/.a Pio-

uinciali Peruana, ^ P. Petro Diaz Prouinoial .MexicaniH^Pro- IJ uinciaruin,

datis anno 1590 ^ 1591. Ad || Reueren. P. Generaletti Socielatis lESV.
fl

Et collecla per P. Gafpanim Spitilli il einídem Societatis.
||
(Marca emblenm

da Companhia de Je.sns, tendo no centro an iniciais : I H S) .
ANTUER-

//^^^c
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PIJE. 11 Excudebat Martinus Nutius aã infigne (lua- í rum Cyconiarmn.

Anno 1593 Iii-S." peq. de 52 pags. B.

Relação muifissimo interepsaiite e apreciável, pelas curiosas noticias que insere, enviadas

de varias missões das índias oriental e ocidental, das Américas, etc. Na pag. 25:

•EXCERPTA EXllQUANDAM EPISTOLA P.'} Alexandri VaUgnaiw Ad R. P, Re-

ctoré Ma- ]] nila iii PhilippUis InfuUs 18. Febr. 159h.

Algumas das noticias que o volume insere são extraídas de cartas enviadas por mis-

sionários portugueses. - RARÍSSIMO.

476-BREVIS H lAPONIAE
||
INSVLAE DESCRI-

11
PTIO, AC HERVM ' QVA-

BANQAM IN EA MIRA- 1| bilium, ii Patribiis Societatis Ie-
it
sv nuper geí-

tarum, liic-
|1
cincta narratio.

||
ITEM, INSIGNE QVODDAM MAR-

\\
ty-

rium, quod in Aphiira quidaiii pro Chriflia- 1| nn religione Catholica

inuicla
II
conftantia lubjit.

|| ifnteressante marca do impressor—gravada

em madeira. Tem a divisa: VTILIA SEMPER NOVASAEPIVS PROFEROi.

II
COLONIAE AGRIPPINAE, í In Officina Birckhnamiica. ||

ANNO cio.

lo.LXXXII.
II
Cum Priuikgio Sncr. Cce/arece Maiestati/i- In-8.° peq. de

III folhus (prels.) inurns. e 40 riiinis. na frente R.

A l.a folha prel. é a do rosto (verso em branco) ; e nas li e III vem uma espécie de proe-

mio: LECTORI SALVTEMW IN DOMINO. Nas folhas nums. o seguinte texto:

EPISTOLA REVERENDl IN || CHRISTO PATRIS LODO- H uici Froes ex-Iapona

insula de rebus ia ca geftis, ad Patris Societatis lefu-lj Octaue Id. lunij. cl). I).
||

LXXVII. trans. f scnpta.> (datada c subscrita : E Boiígo. oct. Id. lun.
]\
1577. ||

Ex

mandato Reuerend. Patris
1| Prancifco Cabralis feruus o-||mnium, Lodouicus troes.);

• EPIST. LODOVICI FROES 1|
EIVSDEM PATRIS ||

LVDOVICl FROES» ; APOQRA-
PHVM CV-illVSDAM EPISTOLAE PA-

|i
TRIS ORQANTINI DATAE EXHlapona.

ad Vifitatorem índia- 11 rum, vig-efima Septemb. ||
cl). I). LXXVII.» (datada no fim :

Meaco Diui Mathcc feito. . 7577. .) ; . APOGRAPHVM EPI- ||
STOLAE PATRIS

lOAN-
II
NIS PRANCISCI STEPHANO-

ii
ni. date ex Meaco ad Patre em Vifi- tato-

rem, Menfe Au-
[I gufto. 1577,. ; .APOGRAPHVM EPI- ;!

STOLAE PATRIS FRAN-

li
CISCI CABRALIS AD REVÊ- |I rendum Patrem Qeneralem Co- H cinecui, Calen. Se-

ptemb. ' cl). I). LXXVlL.-cEXEMPLVM EPI- "STOLAE P. FRANCISCl
|1
DE CAS-

TRO SACERDOTIS SO-
,
cietatis lefu, ad P. Laur^ntium Xará

il
ex Hilpanica lingua

in Lati-l|nam conuersae.-

Volumesinho assas interessante e a apreciável. Raríssimo.

477— Briot (M. C.)—Leçons nouvelies d'Arithmétique, par,.. Paris: Dela-

grave et C», 18bV. In-8.° de IV-364 pags. E.

Brito Botelho {Benwnlo (íe) ^ Ilislori:i lireve de Coimbra. ..— Veja-se :

Leoni {Francisco EvnriHio).

i78— Brito (,Fr. Bernardo rfe)— Eliigios históricos das vidus dos .sereiíissiiiios

(^ senhores líeys de Porttigol, escritos por. . . Agora novamente addiciona-

dos Pelo í'. D. Joseph Bariosa... IJshoa. Na Offíc. de ManoH António Mon-

teiro. M. DCC. LXl... In-8.0 peq. de VIII 25.3 pags. E.

O

f55<í^"

479 PRIMEYRA PARTE
,;
IIA CIIROMCA DE ||

CISTER, OXDE SE

CONTAM
II
AS CUVSaS PRINCIPAIS DESTA RELIUIAM ,1 com muitas anti-

guidades, afsi do Reyno de Portugal como ||
de outras miiytas da Criftan-

dade.
||
Composta por Frey Rernardo de Brito Religiofo, & Chronifta 1| geral

da própria Ordem.
||
(Logar de grande escudo daiinas do reino, aberto om

madeira)
||
Com licença da Saneia Inquisição &• previlegio Real ||

EM
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48'2-BrHo Alão (Ifanoeíde) — ANTIGVlbADK IJA SAGRADA IMAGKM DK
NOSSA S. DE NAZARETII, grandezas de sen sitio, CasM, & jiirisdiçriu Real,

sila junto á Villa da Pedeineira. A EL liEY NOSSO SENHOR SEV iiiime-

diato Protector. TOR MANOEL DE BRITO ALÃO Administrador que foy

da dilla Casa, Abbade de S. Io lõ de Campos, Bacllarel eia Cânones, & na-

tural da ditta Villa, {Vinheta com a imagem da santa, tendo por bauu:
Mater Dei, Mater misericórdia'). Com licema da S, Inquisição, Ordiná-

rio, & Taco. Em Lisboa, por Pedro Crasbeeck Impressor dei /íe;/. .-1».

162S. ln-4.0 de VI ft'. prels. s. n. e 126 inums. na frente. E.

^1^7°^

LISBOA, l Ánno di-JiJõi'. In-fol. peq. de V. fT. (prels.) inunis. e 494 niirns.

na frente. E.

As V folhas prels. compreendem : froiit. ; Aprovações e Licenças. : Dedicatória ; A VIR-

GEM MARIA...: e outra .iO REVER."" PADRE GERAL, E AOS MAIS H Abbadcs

<C Religiosos da Ordem fie Cister ti Congregação de SarrtaW MARÍA de Alcobafa...

(datada e subscrita no lini ; De Coimbra, C- Mayo 23. \\ Frey Bernardo de Brito) :

PROLOGO DO AVTHOR AOS\ LEITORES, E QVE SE DA HVA SVMMA-
;
RIA

relação das coufas, que fe íiatão nefta primeira parte da \\ Chronica da Ordem

de Cister. DECLARAC.AM ACERCA DA DESCEN-\\dencia de nosso Pa(tre S.

Bento conforme a mellior opi
\
nião, d mais recebida ; PROTESTAC,AM EM QUE

O
li

. Autor declara feu intento, datada de 23 de laneiro de 1602.; e Erratas.

De folha 480 em diante decorre a TABOADA.-O texto das folhas prels. é disposto a

uma coluna por pagina, e o do restante do volume a duas. - Exemplar com o fron-

tispício em imitação do original feita á pena, e a l.a folha prel. concertada e falta

de algumas letras. Muito apreciada. Primeira edição. RARA.

A ineBiiia ohru

:

— Ibi. Sa OI]ic de fascoal da Sylca. M. DCCXX.
In-fol, de NII fl'. prels. s. n. e 1)42-11 pogs. imms. E.

Além do descripto, o vol. teui ainda uma bela portada grav. a buril quasi egual á da

l.a edição, c o retrato do auctor. BELO EXEMPLAR.

480— Brito {Frey Frduci.^^co ili')— .\ Advogad:i dos impossiveis a Remavenln- > .

rada Santa Rita de Casia, Donzela, Ca.sada, Yinva, Religiosa, & Dt-funta, O^ uIÇf^iQ
Ereyra professa no Convénio de Santa Maria Magd.ilena de Casia da Ordem ""^^

Eremitica de Santo Angustino. Pireve noticia da sua vida, dos seus nrila-

gres, do seu sepulciíro, d.i sua Novena. .. Escrita por. . L'sboa Oriental.

Na Ofpc. de Filippe de Sousa Villela. Aniw de 1726. In-S." peq. de VIH-

254 pags. E.

'i81 -Brito (P. João)—CO.MPE.NDlt) Das Ceremonias QVE SE DEVEM OBSER-
VAR NA MISSA REZADA, Conforme o Missal Romano, nltiniamente lefor- //)^ S~^
mado pella Santidade lio Papa Urbano VIII. OFFERECIIX» Ao... Senhor /O'
DOM LVIS DE SOVSA, BISPO DE LAMEGO... PELLO PADRE lOAM DE
BIUTO. LISBO.\. Com todas as licenças necessárias. Xa 0/ficin" ile

Domingos Carneiro, Impressor das três Ordi/iis Militares. Jnno WTI.

In-t.° de XXIV pags. (prels.) inums., 243 nuins., uma em branco, e mais

XII inums., finais, de ÍNDICE., . E.

As XXIV pags. prels. compreendem: frontispício: LICENC,AS; ERRATAS; .\LVARA ;

Dedicatória AO... senhor D. LVIS DE SOVSA : Preambulo, ou exortação ,4 OS 5/1-

CERDOTES que l;rem este tratado ; e PRELUDIO DE ALOVMAS ADVERTÊN-
CIAS necessárias. .

.

Bom exemplar. Muito raro.

O"^
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As VI ff. prels. inums. são para : ante-rosto alegórico e gravado, o qual representa o mi-

lagre da santa, que salva de morte desastrosa a D. Puas Roupinho ; frontispí-

cio, que tem no verso as Licenças; e Dedicatória A EL REV N. S.

O ánte-rosto está ligeiramente defeituoso; no mais bom exemplar. Apreciada e MVnO
RARA.

Q C' 483 -A mesma obra : — Lisboa. Na Offie. de Joam Galram. M. DC.

LXXXIV. In-4.0 de VI-227-I pags. E.

Ediçiio também ilustrada com uma estampa reproduzindo o milagre efectuado pela santu.

-RARA.

484-Brito Freire {Francisco rfe"; — NOVA
|| LUSITÂNIAJ HISTORIA DA

1

GUERRA
II
basílica

||
A || PURÍSSIMA \\ ALMA

II
E

i|
SAVDOSA MEMORIA

II DO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE ||
DOM THEODOSIO |i PRÍNCIPE DE POR-

TUdAL,
11
E

II
PRÍNCIPE DO BRASIL.

||
POR |1

FRANCISCO DE BRITO
FREYRE.

i:
DÉCADA PRIMEIRA

|; || LISBOA || NA OFFICINA DE
JOAM GALRAM l Amto 1675. In-fol. de um artístico e aparatoso ante-

rosto alegórico; VIII IT. (prels.) inums., 460 nums. na frente e mais XX
Inum , finais.

As VIU folhas prels. que se seguem á portada inserem; titulo (frente da íl. I-o verso

está em branco); Dedicatória: «A PVRISSIMA ALMA,
||
E SAVDOSA 1V1E1W0RIA,||

DO sereníssimo príncipe
II
d. THEODOSIO PRÍNCIPE DO BRASIL., (su-

bscrita: Franclfco de Brito Freyre) (II e III); um Soneto e uma quadra: « A ||

MORTE DO SERENÍSSIMO
II
PRÍNCIPE

II
D. THEODOSIO.» (frente da H. IV);

outro Soneto: -< AO |1 SENTIMENTO D'ELREV|lD. JOÃO O IV
||
LENDO O SO-

NETO 11 ANTECEDENTE... (verso da mesma H. IV) ; novo Soneto : «NO DIA ANNl-

VERSARIOilA MORTE DO PRÍNCIPE D. THEODOSIO. || CONSIDERA AS SAU-

DADES,
|1
que eternifa de fi, nas memorias de Todos...» (frente da V-o verso está

em branco); Prologo 'AO LEITOR. (VI); «ADVERTÊNCIA., (frente da VII)
; e

.LICENC,AS. • (verso da mesma VJI e frente da VIII -o verso desta está em
branco).

Nas 460 pags. nums. o te-xto da obra propriamente dito, que é dividido em X Livros;

e nas XX ff. inums. finais, o .ÍNDICE ||
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS, QUt

II fe contem na Hiftoria da Querra Brafilica.»

A todo èfte texto da «Historta da Guerra Brasílica», segue-se, com frontispício próprio,

em que se lêem os seguintes textuaes dizeres

:

VIAGE
1! DA ARMADA H DA COMPANHIA DO I CO.MMERIO, E

FROTAS
II
DO ESTADO DO BRASIL. i| A CARGO DO GENERAL |1 FRAN-

CISCO DE BRITO FREYRE
||
(Escudo d'arnias reais portuguesas, ladeado

por duas peqs. figuras empunhando cada uma um pendão da Ordem de

Cristo)
II
IMPHESSA j! POH MANDADO DE \\ EL REY \\ NOSSO || SE-

NHOR.
II
Anuo 166Ò. In-fol. de IV iT. (piels.) inums. e 64 pags. nums.—

Aá duas obras em mn volume. E.

Na frente (verso em branco) da folha I prel. o titulo transcrito acima; na fren*e (verso

em branco) da 11, um Proemio: «O IMPRESSOR 11 AOS QUE LEREM.. ; na frente

(verso era branco) da lII, o: «DECRETO il DE SUA MAOESTADE.» (datado e su-

bscrito: .Lisboa em 13. || de Abril de 1657.
||
RAVNHA.. ; e na IV, a Dedicatória:

A EL-REV
II
NOSSO O SENHOR., (subscrita ; ^Francifco de Brito Freyre."

A ultima folha do volume traz somente, na frente (o verso acha-se em branco), uma

gravura com a figura da Fama empunhando a respetiva trombeta e tendo no centro

o escudo d'armas reais portuguezas.

O artístico e vistoso ante-rosto que o volume apresenta, que é primorosamente aberto a

buril em chapa de metal, tem no alto, por sobre um meio globo terrestre figurando

8 resiio abrangida pela America, o escudo d'armas reais de Portugal Udeadc por
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duas arvores frutíferas; no centro o titulo; .NOVA LUSITÂNIA ;: HISTORIAI] DA
OVERRA BRASÍLICA |: Escrita |i

Por Francisco de Brito Freiíe.», e na parte inferior

uma náo ou galião navegando a todo o pano ; etc.

Obra clássica e de grande merecimento para a historia dos sucessos que descreve. For-

mosa edição c primorosamente executada. Todas as pags. são embelezadas com doic

filetes paralelamente dispostos, e o texto com numerosas letras iniciaes, de interes-

santes desenhos de lantasia, abertas em madeira.

Apreciadissima. Multo rara. Belo exemplar.

4R5—8rot«ro (/l«í/eío)—Storia dei Parlamento Subalpino inizialore deiruníU /O In '^ ^

italiana, dellata da... per mandato di Sua MaestS il Re d'Italia. Milano.

Batlessati e €• 1868-69. In-*." gr., 6 vols. E.

Belo exemplar ; bem encadernado.

486— Brognol! (R. P. F. 6a«dírfí> — Alexicacon hoc esl De MaieflciLs, ac Mor- /Jf- ^ o
bis Maleficis cognoscondia. Opus iam exorcistis, quam medicis, ac Theo /-t?

logis. .. Venetiis, MBCCXIV. Apiid Nicolamn Peseana,., In-*.", 2 tomos

de XL-478 e XVI-246 pags., em um vol. E.

O titulo do tomo I é impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Exemplar com boa ene. antiga, e tendo esta as pastas ornadas de cercaduras impresa?

a frio.

i87—Bruckerius i^Jocoôm*;;— Historia critica philosophiae a mvndi incvnabv-

lis ad nostram vsqve aelatem dedvcta. (Logar de vinheta alegórica, aberta

a buril em chapa de cobre). Editio secvnda. Volvmine VI. Accessionvm et

svplementorvm auctior. Lipsiae, Impetisis Haered. Weidemanni et Reichii.

MDGCLXVII. In 4o, 6 vols. E.

O tomo 2.0 abrange : <Ab initiis Monarchiae romanie ad repvrgatas vsqve Hteras.» ; «
3.0: «A Christe nate ad repvrgatas vsqve literas.» ; o 4.o: cA (empore resvscitata-

rvm in Occidente litervm.» ; o 5.o: <A tempore... Ad nostra têmpora.»; e o 6.»t

«Appendix, Accessiones, observationes, illvstriones atqve svpplementa exhibcos.»

Obra importante e estimada. Bom exemplar. - Rara.

Brugnole Sala (D. Anton /u2co)—Maria Magdalena. .
.—Veja-se : Lopes Ca-

bral (Fr, António}.

488—Brunot (JacgMes-Cfeoííes)-MANUEL DU LIBHAIRE ET DE L'AMATEUR
DE LIVRES. GONTENANT; l.o UN NOUVEAU DIGTIONNAIRE BIBLIO-

GRAPHIQUE . . 2.0 UNE TABLE EN FORME DE GATALOGUE RAISON-
NÉ... PAR... CINQUIÊME ÉDITION ORIGINALE ENTIÉREMENT RE-
FONDUE ET AUGMENTÉE D'UN TIERS PAR L'AUTEUR... PARIS: LI-

BRAIBIE DE FIRMIN DIDOT, FILS ETCi*... 1860-65.-^0 verso dos

ante-rostos:— Paris— Tj/p. de Firmin Didot frères, fils et C.'... In-8.*

gr., 6 tomos (com 2 partes cada). E.

...SUPPLBMBNT. GONTENANT. l.o UN GOMPLÉMENT DU Dl-

CTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE M. .I.-CH. BRUNEI... 2.» LA TA-
BLE ALPHABÈTIQUE DES ARTICLES Au norabre d'environ 10.000, dé-

crits au précédent supplément. PAR MM. P. DESGHAMPS ET G. BRU-
NET,.. PAHIS. LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT ET C«... 1878-80.

In-8.0 gr., 2 vols. E.— .4o todo 8 vols. E.

Trabalho bibliográfico importantíssimo e de subido merecimento e apreço ; ilnlco que, aa
género, »té boje se tem escrito e publicado em todo mundo; auxiliar indispensa-

^/V-co
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^r^'

f2S

vel a qualquer livreiro ou bibliolilo, por mais modesto que o primeiro seja em seus

negócios e o segundo em suas colecções bibliográficas. Ultima e mui bela edição

;

nitidamente impressa e ilustrada com centenas de 'fac-similesí de marcas de edi-

tores e de impressores que mais se teem distinguido desde o século XV até nossos

dias.

Excelente exemplar e optimamente encadernado (inteiras de carneira). -RARO.

.489— Bruyère (Pom/)—Cliansons de guerre, par.,. Paris: OUendorff . . , 1SS2.

9 ln-8.0 de IV-181 pags. E.

49(1- Buchon (J. A.}—La Gfí-ce conlinentalo et le Morée Voyage, séjetir et

íj^ ^
étude.s historiques en 1840 et 1841, par. . . Paris. Gosselin, MDCCCXLIII.

ln-8." de YIII-567-I pags. E.

4ít| — Buflon (toíirfe f/e)— .(^s épocas da natureza. Obra do Conde de BulTon,

Q O Iresladadas em linguagem porlugueza, por João António do.s Santos. Lis-

boa. Imp. de Cândido António da Silva Carvalho, 1837. In 8.° de XIII.

158-X pag.s. E.

4í)2 -Bui (floger)— Grobianus ; or, llie Complet Booliy. An Ironical Poeiíi. In

Three Books. Done into Englise. from lhe Original Latin of Friderick De-

deklndus. By. .. London: Printed for T. Cooper. Mdccxxxix. In-R," de

XVI-276-XII pags. E.

Estimado. Bela edição. RARA. Bom exemplar.

Bulhões (Z>. Fr. Miguel de)—Sermão do Auto da Fé. . em Lislioa. .

.

1746.—Veja-se : Atitos de Fé {Sermõe.s de).

/.93-BVLLA
il
DO SANCTISSIMO NOS-

1|
SO SENHOR HO SENHOR || PIO POR

^J qÒ a divina PROVI-
II
DENTIA, PAPA V.

|| % Da exlenfam de lodos o.s priui-

^ legios ás ordès dos \\ Mendicantes per lua Sanctidade cõcedidos. como
rio

II
ua concefsão delles á Coiigiegayão de Saneia Cruz

||
de Coimbra, da

ordem de S. Augufiinlio dos
||
Cónegos Regulares, & a outras ordés || &

Congiegações nella no- 1| meadas. ||
•] Cô certas declarações, decretos &,

prohibiçOes do
||
S. Padre Papa Pio V. Nosso Senhor.

|1 De .Motu Próprio.
!|

(Peq. vinheta com a im.ngem de Cristo e de um santo). EM COlMBfíA i

Km caía de loào de Barreyra
|| Anno. X^HS {sic). In-8.° peq. de XXIV II.- •

inums. E.

Na face da II. Xl.X começa; - BVLLA DE NOSSO MVy[\ Sãcto padre Pio V. fabre a

pro-
II
hibição de correr touros & outras uli- 1| marias, & aiinulla^am dos votos \\

Cr ju-

ramentos feytos pollo te-
1|
po Sobre isto mesmo. »

Muito interessante e apreciável. RARÍSSIMA. Belo exemplar.

494— Bulia do Santíssimo Padre Leão Xlll. contra os pedreiros livres. Man-
dada publicar pela .. senhor.i Dona Carlota Joaquina de Bourbon. Lisboa:
.Va Regia Typ. Siluiana, Anno 1828.

.

. ln-4." de 55 prags. E.

Encadernada juntamente : BULLA de sua Santidade contra a Associação chamada dos

Carbonários. Porto: Anno de IS21. Na Typ. d Praça de S. Teresa N." 13., in-4.i>

de 11 pags. inums.

Lindo exemplar : dourado por folhas e com bonita encadernação inteira de marroquim
azul, com cercaduras a oiro nas pastas.

495—Bullet (M.)— Histoire de rélablissement du Christi.inisine, tirce desseuls
aiiteurs juifs et payens, Oú Ton trotive une prouve solide de la vérité de

V

èi^s-
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cette Religion. Par. . . A Besançon, Ches Fantet te Caâet... M.DCC.LXIV.
Ini." gr. cie V1II-324-I pags. E.

496—Burette (T/íéoftose)— Histoiíe de Kiance depuisrÉtablissement desfrancs /í^^2^

dans la Gaule jusqiien 18.30. par.. Bruxelles. Société Belge de Lihrairie, ^
Hauman et C.«, 1842. !p.-8.o gr., 2 vols. 1V-6-29-I e IV-t)48 pags. E.

Edition enrichie de 500 dessins par Jules David, graves par V. Chevin.

Burgos (f. Janvier de)— Vejase: Horatius Fluccus (Quintus)—Las poe-

sias de. .

.

497— Burio (GwiíieZmo)—Romanorum Pontificum Brevis notitia Ritus Eccle- ^5 -^

siasticos a sirigiilis institutos praecipue declarans. Accedit onmaslicon. ..
^

Patavi, MUCCXXVI. Ex Typ. Seminarii. Apud Joannem Manfré. In-lS."

de XXIV-608-XX1V pags. E.

Ilustrada com uma gravura alegórica. '

498-Burmannu3 (Gaspacifs)—Hadrianus Vil. Sive Analecla liistorica de Ha- /^O
driano sexto Trajectino, papa romano. Collegit, edidit. et notas adjecit...

(Vinheta alegórica, primorosamente gravada a buril : 3. Goerec in. et fet.).

Apud Jacobnni á Poolsum, MDCCXXVIT. In-i." gr. de XLVI-.541-I pags. e

nma folha desdolnavel. E.

Obra estimada. Enriquecida com uma bela gravura de ante-rosto (com o retr. do Papa
Hadriano VI no centro), aberta a buril e assinada : / Wandelaar inv. et/ecit; outra

(de formato superior ao do livro) contendo o retr. do mesmo Pontífice (J. Wande-
laar delineavit)., e uma terceira reproduzindo o monumento tumular do Hadriano
VI. As duas ultimas gravuras são em ff. desdobráveis.

499-Burnouf (Émííe)—La science des religions, par... Paris Maisonnenve /^^
H C.'«, MDCCCLXXII. In-8.° de IV-lX-á60-I pags. E.

'

o o

500— Bussierre (Jli. T/í. de)— Histoire du schisme porlugais dans les Indes,

par M. le vicointe.. . Paris: Lecoffre... Í8!j4. In-S." de 363 pags. E.

Bustamante {Jorge de)—Ivstino clarissimo . ..—Veja-se : Justinus.

501— Butlor (M.)— Hudihras. Poenie ecril dans le tenis des Troubles d'Angle-

terre ; et traduit en vers françois, avec des Remarque des ^ Figu-

res. A Londres. M. DOC. LVII. In-Í2.", 3 vols. de XIV-365-I, IV-480 e

IV-365-I pags. E.

As XIV pags. prels. do vol. I compreendem; antc-rosto, frontispício; «Avertissement

du Libraire ; «Préface du traducteur» ; 6 «Vie de M. Butler, auteur d'Hudibras.»

As figuras são abertas a buril e impressas em separado.

502— Buxtorfios {.Johannis)—Thesaurus granimaticus linguae sanctae hebrae, Áto c?
Duobos libris niethodicé propoitus, Quorum Prior, Vocum singularum na- /

/

t.uram & proprietates : Alter vocum conjunctarum rationem & elegantiam

universam, accuratissima explicai: Adjecta, Prosódia métrica, sive Poe-

seos HebríBorum dilucida tractatio .. Edilio sexta. Recognita à Johannes

Buxtorfio, Filio. Basilece, Imp. Johannis Btixtorji. . . M. DC. LXIII, In-8."

de XVI-669-LXVll pags. E. (perg.)

Estimada. Bom exemplar.
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A mesma obra: tiÃSlLEJE, i Typífi d- Sumptibiis Joh. Ltidovici

Coning... M. DC. LXXXIX. In-S." de NVI-976-LXX pags. E. (perg.).

503— Byron (iord)— CEuvres completes de... Tradiiclion de M. Aniédée Pi-

J^O ohot. Onzième édition, accompogn(''e de note.s hisloiiiiues et iittéraircs.

Paris : hurne et C. '«, M.DOCC.XLII. In-S." gr. de IV-820 pags. E.

Edição ilustrada com o retr. de Lord Byron (gravura a buril, impressa em separado).

ôí

'104- Caballero (Ftrna)ií—C\onnncÀii. novela de costumbres, i)or... Madrid:

^ C ÍS62. &<. Tl/), de /^onF. rfeP. Meiíarfo... In-8.<>de XL-246pags. E.

?iO.'j Cosa campHda.. . solo en la otra vida. Diálogos enire la juventude

e la edad madura, por... Madrid : 186?. Est. Tip. de Mellado... In-8.o

de XXN 11-248 pags. E.
3'o

^ .^''(i Cnadros de costumbres, por. . . Madrid : 1862. Kstabl. Tip. de MeJ-

"^ih ^''^ ^ndo. In-8.», 2 tomos de XIX-164 e 247 pags., em um vol. E.

507^ Dendas pagadas. Cuadro de costumbres populares de actualidad.

(- ^ escrito para su .amigo y favorecedor El. Excmo. sr. I). António deLalour,

por. . . 1863. Impr. dei Establ. de Mellado.. . Madrid. In-S." de XXXVH-
IlinJS pags. E.

No mesmo lote as seguintes obras do autor : Relaciones, por. . . Compreende este tomo :

La estrella vandalia. -! Pobre Dolores! Madrid: 1S63. In-8.o de XXVII-272 pags.-

Un servilon y un liberalito, õ três almas de Dios : Novella por... 1863: Mellado

Madrid. In-8.o de XVIlI-247 pags.- í/na en otra, Novela de costumbres, por.,.

Madrid: 1861. Mellado. In-8.o de XX-264 pags.

<//

5/e/
.nnS-Cabral (.4n<onio)—RELAZIONE

i

DELLA VITA, E MAIÍTIRIO
||
DEL VE-

C^ <^
, NERABIL PADRE |1

lUNAZlO DE AZEVEDO
||
Uccifo dagli Eretici con altri

trentanove
|! DELLA COMPAGNIA DE GIESL", Cavata da' Procefll autentici

formati per la loro Canonizzazione || DEDICATA |1 Alla Sacra Real,

Maest.\
II
Dl

II
D. GiOVANNl V.

[1
HE Dl PORTOGALl.O.

|1
(Vinheta orna-

mental, aberta em chapa de metal)
||
In RonA.nella Stamperie di António

de' Roffi. 174S.
\\ j! CON LICEXZA DE' SUPERIORl. In-i." de

XXVII pags. (prels). inums. e 202 nums. E. (perg.)

As XXVll pags. prels. compreendem : ante-rosto e frontispício (1 a IV); Dedicatória, com

a epigrafe: «SACRA REAL MAESTA», (datada no fim : «Roma 30. Marzo 1743. || Umi-

lissimo, Divotissimo, Ossequiosissimo Servitore e Suddito
||
/1«/o«í» Cat'al delia

Compagrtia di Gcsu. ) (V a Xill); .PROTESTA DELL'AUTORE. (XIV) ; Licenças.

(XV e XVI); «ÍNDICE
|1 DE' CAPI

|1 tole Che si contengono nel presente Libroi (XVII

a XX); e -INTRODUZIONE. (XXI a XXVU).
Obra importante para a historia das missões no Brasil. Formosa edição, adornada com

lindas letras iniciaes íiguradae, cabeções e tiorões decorativos, tudo primorosamente

aberto a buril em chapas de cobre.

O titulo é impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho. O cabeçiio que encima a

dedicatória tem no centro o escudo d'armas reais portuguesas (Petrosclii se).

Além do mencionado, o volume tem também uma bela gravura alegórica, aberta a buril

em chapa de cobre (francifcus Spier irw. et fciitp. Roma Siip. permt.), a qual con-
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tem [diversos retrs. de religiosos (entre eles o do P. Ignaciode Azevedo), varias

imagens de anjos, ele.

Estimada. MUITO RARA. Belo exemplar.

509- Cabral (P. Jocge)—KRLACAM
li
GERAL !1 DAS FESTAS QYE, FEZ

|]
a Re-

ligiaõ (ia Companhia de lefiis nu |i Proiiincia de Portug.il, na canonizaçari

II
dos gloriofos Saneio Ignacio Je Lo-

11
yolu íeu fundador, & S. Francif-

1|
co

Xaiiier Apoltolo da li índia Oriental.
i|
No anno de 1622.

\\
(Marca da rwmpa-

nhia de Jesus, tendo no centro as iniciais : 1 H S)\\ Com licença da jan-

ela Inque/içaõ, Ordinário. ^ Paço.
\\

|| EM LISBOA
||
Por Pedro

Craesbeeck IniprelTor dei Rey, anno 1623.— In-4.'' de IV fl'. (prels.) inums.,

223 nums. na frente e mais uma iniini., final. E.

As IV folhas prelf. compreendem: frontispício (1-verso da fl. em branco); • LICENÇAS»
(3: a 1." datada e subscrita : «Lisboa nefta Cafa de S. Roque da Cõ-

II
panhia de lESV.

15. de laneiro de 623.
|| D. Jorge Cabrah (o autor?) (11) ; «PROLOGO» (III e frente

da IV); e ERRATAS» (verso da mesma H. IV).

É relação de muito interesse e curiosidade a vários respeitos. Nela são descritas as Fes-

tas realizadas em Lisboa (folha 1 a 50), Coimbra (51 a 74), Évora (74-bis a 103),

Braga (104 a 137), Bragança (138 a 146), Villa Viçosa (147 a 155), Porto (155 (aliás

156) a 187), Ilha da Madeira (188 a 206), Portalegre (207 a 209), S. Fins (210 a 211) e

Ilha Terceira (212 a 223).

A folha final inum. contem apenas, na frente, uma artística vinheta aberta em madeira, a

qual tem no centro as iniciaes emblemáticas da Companhia de Jesus : l H S. Esta

vinheta acha-se também impressa no verso das folhas 145 e 155.

A obra foi publicada anónima; porem Barbosa Machado, no tomo 2. o da sua Bibl. Lus.,

a atribue ao autor cujo apelido serve de epigrafe ao presente artigo. — Clássica.

Muito estimada. Bom exemplar. Bastante rara.

MO—Cabral de Vasconcellos (/'ajtímo —Abbade de .lazente) — Poesias de...

Porto: Na Offic. de Alvares Hiheiro. Anno de t786. In-8.", 2 tomos de IV-

245 e 330-VI pags. E.

Estimadas. Pouco vulgai'.

Cabreira (Josc')—Navfragio da nao N. Senhora de Belém. , . 1633.— Veja-se :

l'onte.<i de Brito (Bernardo).

611— Cabrera de Córdoba {D. Luis)—Relaciones de las sucedidas en la corte

de Espana, desde 1595i hasta 1614. Obra escrita por... Madrid: Impr. de

J. Martins Alegria... 18õ7. ln-8." de IVX-655 pags. E.

É obra importante e muito considerada. Excelente edição.

Cacegas {Fr. Luis de)—Veja-se : Sonsa {Fr. Luis de).

Cáceres e Faria (Leandro Dorea) -Veja-se : CORRÊA BK LACKfíDA
(í). Fernando).

Cadamosto (Lnis de) — Navega(2ões de. . . — Veja-se : Collecção de noti-

cias ...

•^'12—Caesaris {C. ./ií?(it,s)—Commentariorum de Bello Gallico, Libri sepleni.

Paris. Typis Josephi Barbou... M DOC LV. In-S." pec]., 2 tomos d ts

II-XXV1I-.S60 e 11-455 pags. E.

Bonita edição Barbou, adornada com uma en-tête, uma gravura alegórica de ante-roito

(B. Picart tnv.-A. Duelos scníp.), e com 2 mapas impressos em grandes folhas des-

dobráveis.

Vfo/ o o

^^ o o

0^s- Cj
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u
513—Caetano (José) — Alvarisla defendido, Dialogu entre Lucas e Pascoal

^ cegos : No qual com innegaveis Antipophoias se convencem as presun-
^

cosas, mas fúteis llypophoras, com que se queria diminuirá famaaodou-

lissimo Padre Manoel Alvares. . . Negando á sua Arte a prim.izia entre to-

das, as que se achaõ impressas, para se aprender a Grammatica Latina.

Author... Lisboa, Na Oflic. de Domingos íioihigues. Anno 1757... In-4.''

de VIII 28pags. B.

ò'4^

4^

IH

514 Memorias da vida, e virtudes da serva de Deos Soror Maria Joannn

P
Religiosa do Convento do Santíssimo Sacramento do Louriçal da primeira

Kegra de S. Francisco. . . Usina. I\'a Offic. de Miguel fíodrigues. íidcclxu

In-4.» XXXVI-233 pag. K.

515— Caetano de Lima (D. Iaiís)—Grammatica italiana, e Arto para aprender

C? a Lingua Italiana por meyo da Lingua Portugueza. . . Por... Lisboa:

M.DCC.LVL Na Ofíic. de Joseph da Costa Coimbra... In-4.o de XII-418

pags. E.

Belo exemplar. Rara.

516-Caetano do Amaral (/Ihíomio)—Vida, e opúsculos de S. Martinho Braca-

^"0 rense. Impressos, pela primeira vez, neste reino : por cuidado, e ordem

do .. Seniior D. Fr. Caetano Brandão. . . Ajuntão-se no fim da Vida do

Santo algumas Notas. . . Lisboa : Na Typ. da Academia Real das Scien-

cias. 1803... In-fol. de 1V-285-II pags,

CoUecção de Cânones, ordenada por S. Martinho Bracarense. Com
a versão em portugue/, ; notas a letra do texto de cad.i cânon, e commen-
tarios sobre a sua matéria publicada por ordem do. . . Senhor D. Fr. Cae-

tano Brandão. . . Ibi., na mesma typ , 1803. . . In-fol. de XLI-424-III pags.

—//oíe de dois vols. E.

/^/ O O

i/'/a CO

517 Vida e regras religiosas de S. Frucluoso Bracarense. Impressas pela

primeira vez neste reino, com traducção em vulgar e notas; de mandado

do Ex."" e Rev.™" Senhor D. Fr. Caetano Brandão, Arcebispo Primoz de

Braga. Ajuntão-se por Appendix as Actas do terceiro Concilio Bracarense,

e Monumentos pertencentes á Vida do Santo e Trasladação de suas Relí-

quias. lÁsbon. Na Jmp. Regia. Anuo M.DCC.V. In-fol. de X1II-376-I

pags. E.

518 -Calado {Fr. Manoel)-0 VALEUOSO 1| LVClDEiXO, ||
E || ThlVMPHO |1

DA

IILIBERUADE.il PRIMEIHA PARTE, (única) y COMPOSTA ||
Pelo Padhk

Mestbe Fr. Manoel Calado,
||
Da Ordem de Sam Paulo primeyro Ermi-

tarn, da Congregagam dos Eremitas || da Serra d'Ofsa, natural de Villa-

-Vigofa;
||
DEDICA D.\ i|

(Escudo d'armas reais (?) portuguesas)
il
Ao Exce-

lentíssimo Senhor || D. TH EODOSIO.
||
PHINGEPE DESTE HEYNO, E MO-

NARQVIA
II
de Portugal

|1 H EM LISBOA || Com todas as licenças ne-

cefsarias.
\\
Na Ofticina de DOMINGOS CARNEIRO. .4»». 1668. In-fol. peq.

de IV pags. (prels.) inums. e 356 nums (estas com duas coluns. de im-

pressão, cada uma). E.

Na piimeira pag. prel. o titulo; a II está em branco; na III o «PROLOGO .\0 LEI-

TOR.. ; e na IV as «LICENC.AS..



AZEVEDO -SAMODAES 155

Obra importante e de grande interesse para a historia do Brasil durante o segundo

quartel do século XVII. -A segunda parte não chegou a publicar-se.

As duas folhas prels. do presente exemplar são as que substituíram as primitivamente

impressas e que foram arrancadas á maioria dos exemplares depois d'estes haverem

estado, por ordem da Inquisição, impedidos de circular durante 20 anos após a

impressão da obra.

Clássico muito apreciado. Raríssima.

;";i!t-Calahorra (Fr. Man rfe) -CHRONICA 1|
DE LA PROVÍNCIA || DE SYRIA,

II
Y TIERRA SANTA

|!
DE GERVSALEM. li CONTIENE I.OS PROGRESSOS,

11
QVE EN ELLA HA HECHO I.A RELIGION !l SERÁFICA. DESDE EL Ano

1219.
II
HASTA EL DE 1632. |1

DEDICALA
||
AL ILVSTRIS.MO y REVEREN-

DIS.MO SENOR D. FR. |1 lOSEPH XIMENEZ SAMANIEGO, || DEL CONSEjO
• DE SV MAGESTAD, OBISPU DE PLASENCIA.. . .

1|
.. . ! EL P. FR. IVAN

DE CALAHOHRA. PREDICADOR j Lector General, y Discreto habitual dt;

Tierra Sanla, Hijo de la
||
Santa Prouincia de Riirgos.

||
Aiio (Vinheta tipo-

gráfica de ornamento) 1684.
||
CON PRIVILEGIO

\\ II EN MADRID:
. Por Inan Garcia Infançon, In-fol. de XIV ft'. (pieis.) inums., v6;{ pags.

niiiiis., além de uma em branco e XIV iminis., finais, com a «TABLA DE
LOS LIBROS, Y

||
Capítulos de esta Chronica. E.

As XIV folhas prels. compreendem : titulo (impresso, a linhas alternadas, a preto e a

vermelho) -Dedicatória AL [LVSTRIS.»'" Y REVERENDIS.-^'" H SEiiOR D. FR.
lOSEPH XIME.MEZ SAMANIEGO... .-«CfA/Sl^R/l DEL P. FR. ALONSO LO-
PEZ

\\ Magdaleno...-. (muito extensa, pois abrange II pngs.) -< LICENCIA DE
LA RELia/ON.- CENSVRA DEL REVERENDO P. MAESTRO \\ Manuel Fenmií-

(lez de Lara... ^-LICENCIA DEL ORDINÁRIO. - .APROBACION DEL RMO. P.

M. FR. LVIS DE IBARRA...^- •SVMA DEL PRIVILEGIO^- FEE DE ERRA-
TAS^-i-TASSA' -<AL BE.VIONO LECTOR -e =PROTESTACION

li
DEL AVTOR..

Obra importante e curiosa. Bela edição. Frontispício adornado de tarja impressa com
pequenas vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas.

.\ frente da pag. 1 uma grande folha (desdobrável) com uma curiosa planta de tlERV-
SALEM COMO ESTAVA QVANDO CHRISTO N. S. MVRIO EN ELLA\\CON
TODOS LOS SANTVARIOS QVE SE CONTIENEN V VISITAN. É aberta a bu-

ril em chapa de metal, e tem no alto os escudos d'annas da ordem de S. Francisco,

de Jerusalém e de Fr. Joseph Ximenez Samaniego, bispo de Plasencia.

Exceptuando o texto das prels., tudo o mais é impresso a duas colns. por pagina.

.\'o Prologo promete o autor uma Segunda parte da obra, porém não' consta que ela

chegasse a publicar-se.

Belo exemplar. MUITO RARA.

í20- CALENDARIVM J PERPETVVM ||
TRIGINTA SEX TABVLIS

|| COMPRE-
HENSVM BREVIÁRIO

||
Romano ex Decreto Sacrefancti Concilij || Triden-

tini
li
reltitiito. ao PlI.V.Ponl.

|| Max. iníTu ;edito oum primis vtile &
i|
ne-

celTariíim
; in Cít^nobio Régio || Ditii Hieronymi apud Madri-

||
tium olim

confeotum & iiii-
1|
prefsum : nunc Olyfippo-

1| ne typis multo ele-
[|
gãtiori-

bus denuo
[j
excufnm.

j; ADIECTO (JVOQVE AD CALCEM
||
Libri altere San-

(;torum Hispanoiuni pecu- liari Calendário.
|| Apud loannes RifpanicHui

Biblio- '.I pelam, Anno Lomini ! lõ7S. (No fim o seguinte registo tipográ-

fico) : — VLYSSIPONE
\\
E.rcuãebat loannes Barrerhis.

||
Anno 1Õ7.1.

Menie
|1
Octohris). In-8.° peq. de 2d6 IT. inums., ou sejam 32 cadernos do

8 ir. cada um, rubricados : «I. •] ij, •) iij. «I nij a •) •] •], •] •] «1 í;, •] «j «1 iij.

•i*]*! iiij; A, A ij, A iij, A iUj a. Z, Z ij. Z iij. Z iiij: Aa, Aa ij, Aa iij.

Aa iiij a Ff, Ff ij: Pf iij, Ff iiij. E.

/aó-i O <^

O^
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A folha I é para o rosto; na frente da 11 vem uma Aprobação de Dom Afonso de

Castello-branco (dada : 'Em Eitora a treze de ||
Feuereyro, de mil Çy- quinhentos ^

" setenta ^* tres' : e o podese imprimir de Martim Oonzalues de Caniera e Manoel

de Coadros; c na III o «PROLOQVS.»
Livro curioso e estimado. Interessante e mui trabalhosa composição e impressão típo-

i^áfica. Esta é toda efectuada, a linhas ou palavras alternadas, a preto e a ver-

melho. -Belo exemplar. MUITO RARO.

fiãl— Kaiendario manual y Guia tie forasleiosen Madrid. Pura el ano de 1800.

En la hnprenta Beah In-IS." peq. de 2;20-2l6 pags. li.

V Quia muito curioso, .adornado com dois frontispícios alegóricos, gravados a buril (R.

M.-M. S. C); com uma finíssima e primorosa gravura de pag. dupla (Juan Ran-

/ zll Pintor de Camará lo pinto -Ernando Selma le grabá en Madrid. Afio J7Ç8)

reproduzindo os bustos dos monarcas hespanhois Carlos II e Maria Luiza, sua

esposa, e com um mapa de Hespanha e Portugal.

Linda encaderuação de vitela, com a lombada e as pastas artisticamente ornamentadas a

ouro, e tendo estas também, no centro, o escudo d'armas reais hespanholas.

fc^M'

5i^

ti r̂ o

loik

ii"

iro

'HP

522 O mesmo : Para el afio de 1820. En la Imfrenta Real. In-12." peq. de

Í34-296 pags. E.

Ilustrado com dois frontispícios gravados a buril (A. Ouerrero-F. SuriaJ e com dois

mapas de pag. dupla, um dos quais impresso a cores.

Linda encadernação de marroquim vermelho.

fít3 O mesmo: Para ol afio de 18.TO. En la Imprenfa Real. In-12.» peq.

de 234-192 pags. K.

Adornado de dois froufispicios gravados a buril (assinados: A. Ouerrero-F. Suria), de

duas lindas e primorosas gravuras (V. Lopes Pintor de Camará lo dib.'-R. Esteves

Qrab." de Cam." lo Orabó), com os retrs. de Fernando VII de Borbon, Rey de

Hespanha e de sua esposa Maria Cristina de Borbon.

Boa encadernação de marroquim vermelho.

Calendário Romano perpetuo.., Lisboa, Í5S8.—Veja-se : FEO {João Ba-

ptista).

.524— Caleplnus—Septe linguarum Galepinus. Hot: est Lexicon latinum, Va-

O c> riariim linguarum interpretatione adjecta in usum Seminarii Patavini.

Editio octava retraclatior. Patavii, Typis Seminarii. MDCCL VIU. Apud

Joannem Manfrè... Infol., 2 vols. de VIIl-464 e lI-48l-'24-86 pags. E.

Obra estimada. Excelente edição e belo exemplar.

52n-Callery e Yvan (MM.)— \ insurreição na China desde sua origem até â

tomada de Nankin : Obra composta em francez por. . . E traduzida em por-

luguez por José da Fonseca... Paris. Aillaud, Monlon e C... 185S.

In-S." de X-270 pags. E.

Ilustrada com um mapa topográfico e com um retrato do então pretendente ao império

da China Tièn-Te.

f)S6—Calmo» [Th.]— La. propriéte devant le socialisme contemporain. Paris:

Leeoffre, 1897. In-8.o de XXXII-225-I pags. E.

Nas pags. prels. V a XXXII vem uma «INTRODUCTION..

527—Calvo (Cfcorles)— Esboço histórico dos progressos do Direito internacio-

nal, por M... Tradiieçao de Cnristiano de Sousa Guimarães . . Prefaciada
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pelo Dr. .loão Bernardo Heitor d'Atayde. . Coimbra: Imp. da Univer-

sidade, 1887. In-S." de XI-206 pags. E.

528

—

Calvo {Fr. Pedro)— Defensam das lagrimas dos ivslos persegvidos, e dus 'j9^ó O
sagradas religiones fruto das lagrimas de Chrislo. Dedicados ao Ex."!" Se-

nhor D. Diego da Sylua Marquez de Alemquer, &c. Anno. {Escudos d'armas).

1618.—Com todas as licenças necessárias. Km Lisboa. Por Pedro Crats-

beeck. In-l." de VII ff. prels. inums. e 114 num. só na frente.

• Segunda parte {Mesmo escudo), Ibi. Por António Aluares 1618. In-

4.* de 1-108 IT. num. na frente e irlois 25 com o Index e Taboada. No
verso da ultima a marca grav. do ifnpr. Ant. Alvarez. — As 2 partes em
M>H vol. E.

Clássico. Apreciada. Muito rara. Bom e-xeuiplar.

5S9 Homilias da qvaresma. Em duas parles díuididas. Dedicadas a sem-

Virgem Maria Nossa Senhora do Rosário. Parte I. {Vinheta com a imagem da

Virgem). Com as licenças necessárias. Por Pedro Craesbeck... Anno 1627.

ln-4.'' peq. de lY ÍT. prels. inums. e 76i pags.

. Seganda parte .. .\nno {Vinheta com a imagem da Virgem, mas di-

versa da primeira). 1629. Ibi, Cõ todas as licêças necessárias. Por Mafheiís

Pinheiro. Com Priuileyio de Sua Hagestade. ln-4.°peq. de III ff. inutiis. e

674 pags. além de 64 com o índice e erratas —Os 2 vol. E.

Clássico. Estimado. Não vulgar.

f»30—Camargo (/'. Ignacio de)— Discurso theologico, sobre los tliealros. y ^ y ^; .<

Comedias de este siglo, en que por lodo género de autoridades, cn espe- ÍS^rf
ciai de los Santos Padres . . se resulve coii claridad la question, de si es,

f'i no, pecado grave el ver Comedias, como se representau oy en los Tliea-

tros de Espana. En Lisboa. En la Empr. de Miguel Manescal... m.dv-xc.

In-4.° dè VIII ff. prels. s. n. e 211 pags. B.

Livro curioso e estimado. Não vulgar.

331— Camões [Luis de)—Obras completas de... Correctas e emendadas pelo ^-. ^
cuidado e diligencia de J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro. Tomo primeiro. y^ ^j>^ O ,

(Vinheta lip. ornamental). Hamburgo : Na Officina Typographica de Lan-

ghoff. 1834. In-8.» gr., 3 vols. de XLII-II .396-1, LXIX-lIl-420 e 516 pags. E.

As XLII pags. prels. do tomo I inserem : dois aute-rostos (uo primeiro os diíeres

:

CLÁSSICOS il PORTUGUESES), frontiepicio e .PKOLOGO.. ; e as LXLX do tomo

U: ante-rostos, frontispicio, «PREFACÇÃO.., e <VIDA|| DE
II
CAMÕES.»

No primeiro volume vem um retr. de Camões (litografia, assinada: < F. A. S. Oeirense

Lithog.-Offic. Lith. N. de Santos.-).

Edição muito apreciada. Já rara no mercado. Bom exemplar.

532

—

Obras, precedidas de um ensaio biographico no qual se relatam ^ , ,

alguns factos não conhecido.s da sua vida, augmenladas com algumas com- ^/^ O^
posigões inéditas do poeta, pelo Visconde de .Iuromenh:i. Lisboa: Imp.

Nacional, 1860-69. In-8.» gr., 6 vols. de XXI-516, XXIV-572-I, 520, 492,

451-1 e XXXI-542-I pags. E.

O volume I é adornado com o retrato de Cauiõef ; o II, com cinco espécimens de ma-

nuscritos impressos, litogra&camente, em uma folha de grande formato (dtsdobrsi-
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vel); e o VI, com o retr. de Vasco da Qama, com uma estampa (fac-simile de uma
aguarela) em que são reproduzidas as naus enviadas ao descobrinienfo da índia em
1497 (impressa em folha desdobrável), com o busto de Nicolau Coelho, Pedro Alva-

res Cabral, com uma serie de « fac-similes » de assinaturas de reis, vice-reis, gover-

nadores da índia, etc, e com 18 estampas de pagina.

O substancioso Ensaio Biographko sobre a vida do poeta, magistral e eruditamente ela-

borado pelo Visconde de juromenha, abrange as 51C) pags. do primeiro volume.

Muito estimada. Belo exemplar e óptima encadernação.

63y Os Lvsiadas, do Granile Lvis de (^amoens. Prinoipt' da Poesia he-

róica. Commenlados pelo Licenciado Mai.Oil Coirea. Examinador Syiiodai

do Arcebispado de Lisboa, etc. Dedicados ao Doctor D. Rodiigo d'Acnnha,

O C' Inquisidor Apostólico do Pauto OHicío de Lislioa. Per Domingos Fernande:'.

seu Liureyio. (Escudo d'armas do reino). Com licença do S. Ofpcio, Ordiná-

rio, \j Paço. Em Lisboa. Por Pedro Craesbeeck. Anno ltil3. Está taxado

este livro em 320 reis im papel. ln-4.° de VI IV. ptvls. inunis. e 308 nutii.

na frente. E.

Edição bastante estimada por causa dos commentarios de Manoel Corrêa. Muito rara.

534 LVSIADAS
|| DE |1

LVIS DE GAMOENS, il PRÍNCIPE DE LOS POE-

TAS DE ESPA.XA
II
Al Rey N. Senor. i! FELIPE QVARTO

H EL GRANDE
||

COMENTADAS POR M\NYEL DE FARIA
;i

i Soiila. Caiiallero de la Ord^n

de Chrifio, i de la Caía Real,
1|
CONTIENEN LO M.\S DE LO PRINCIPAL

DE LA HISTORIA,
1|

i Geografi.T, dei mundo; i lingnlarmente de Efpafia

:

Mucha politica excelente, i Católica : ||
Varia moralidad, i docliina : Aguda,

y entretenida latira en coinun à los vioios : I de
||
profelsion los lances

dela Poefia verdadera i grave : I fu mas alto, i folido peiílar.
||
'1'odo fiii

íalir de la idea dei Poeta.
||
Primero i Segundo Tomo. 1|

Aúo (Lscudo d'iir

mas reais portuguesas, aberto em madeira) 1639 \\ Con Priuilegio, \\ En
Mauhw, Por Ivan Saxciifz \\

—
ii A txsta de Pediío Coeli.o, Mercu-

der de libras. In-fol., 4 tomos de XII tT. prels. e .'iôíícolns. (d^Jas por p.ig.).

o 1.°; tí5'2 colns. (duas por pag.), o 2." ; frontispício e 5á8 ccilns , o It.", e

670 colns. e 34 pags. inums., com três colns. de impressão, cada, além de

uma final com *ADICION ||
DE LVGARES NOTABLES« (a duas colns.),

o 4.°.

As XII ff. prels. do tomo I compreendem: frontispício -Transcripções de trechos lati-

nos de; Machb, Sidon, Apolinari, Erasmo en Epilt. à Cornelio Avretino, Lavrentius

e Martial ad Nvmarivm Galivm (verso da ti. I)-Uma Advertência -^A los imprcrfo-

res, o mercadores de Libros,»-''LICE\CIAS.-'-'Suma dei privilegio.» - Fe de crra-

Us..-Suma de la Tarfa.. ^Dedicatória «AL REY |1 NVESTRO SENOR.^ (datada c

subscrita no lím ; «Madrid en 20. de Março de 1639.
i,
Manoel de Faria i Soufa.»)-

Outra dedicatória: .AL EXCELLENTISSIMO SENOR DON GASPAR i de Guz-

inaii, Coíide de Olivares. Duque de San Lucar,.. (datada e subscrita; «Madrid en

20. de Março 1639. \y Manuel de Faria i Sonfa.^)-.\\nàa. outra Dedicatória : =A DOM
OERONIMO VILLANVEVA, Cavallero de la Illuftrirrima Orden de Calatrava...»

(datada e subscrita; -Madrid veinte de Março 639. Manuel de Faria i Soufa.»)-

« ADVERTÊNCIAS PARA LEERSE \\ con más luz eftc libro.' - < ELOGIO AL
COMENTADOR. ESCREVIALE LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO\] ai tiem/jo

que fe murta. Por eito dexaron alguiias claufulas que cftavan\l imperfeitas : i J'e

anadieron otras por luan Baptijta de Sofá. II
amigo de Lope de Vega, i de Ma-

nuel de
li
Faria, i deftos eftudios. - E Poesias em louvor de Faria e Sousa e do seu

Comentário, de ; Torqvato Tasso (Soneto), de Diogo Taborda Leitão (Id.), de Lvis

de Caniõs, de D. Thomas Tamaio de Vargas, de Diogo Bernardez (Soneto), de Ma-
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nuel de Sousa Coutinho (Epigrama), de D. Pedro da Silva i Mendoça, c um Soneto

de Manuel de Faria e Sousa.

As colns. 1 a U deste tomo I inserem o - I'KOLOOO. = ; as 15 a 58 a « VIDA DEL
POETA.» e as 59 a 100 o <IVlZIO DEI. POEMA.

No fim do texto do tomo 11 este registo: >EN MADRID n POR António Duplartrc. Ano

MDCXXXIX..
O Tomo III tem frontispirio próprio, adornado de larga cercadura e com dizeres idên-

ticos aos do I, e.fcepto os da Dedicatória, que são agora: AL REV N. S. FE-

LIPE IV. EL GRANDE.', e os da indicação dos tomos, que dizem; TOMOS TER-

CERO I QVARTO.>
Da coluna 607 á Õ4S decorrem -ADICIONES ; da 647 á 563 «LECCIONES ||

VARIAS
DESTE POEMA.»; de parte das mesmas colns. 661 e 662 e parte das 663 e 66+ as

tERRATAS.í ; e de parte das mesmas colns. 663 e 664 a colns. 669 e 670 a -TABLA
I' DE LOS AVTORES QVE '; SE TRAEM EM ESTE COMENTO. E nas 34 pags.

inums. finais a <TABLA||DE LAS MAS DE LAS COSAS!! PRINCIPALES QVE SE

TOCAN EN EL POEMA. ,| 1 SE DECLARAN EN EL COMENTO, (antecedida de :

.ADVERTÊNCIAS PARA ENTENDERSE LA I! orden que Te figue en el'ta Tabla, i

hallarfe lo que le cita.>).

Encimando o texto da frente da folha XII (prel.) do tomo primeiro vêem duas gravuras

a buril (Po deitiltafranca f. M.'^ 1639) : a primeira contem o busto de Camões ; a

segunda, o de Faria e Sousa.

Cada um dos Cantos do Poema é encimado por uma gravura em chapa de cobre

(P» de li" Franca F. m.'^ 163S), reproduzindo uma das passagens do mesmo canto-

O texto é também enriquecido com alguns escudos e retratos toscamente gravados

em madeira, entre os quais um de Vasco da Qama (de pag. inteira).

Apensa ao fim do tomo quarto, esta outra obra

:

INFORMACION
[1 KN FAVOH DE í1 MANVEL DE FAIUA 1 SOV-

SOVSA,|| CAVALI.EriO DE LA ORDEN DE CIIRISTO,
|| I DE LA CASA

líEAL
li
SíiBRE LA AGVSACION

||
QVE SE flIZO EN EL TRIBVNAL DEL

SANTO OFICIO DE LISBOA.
||
A LOS CO.MENTARIOS QVE DOCTA, 1 .IV-

DICIOSA. I CATOLICAMENTE
II
ESCRIVtO A LAS LVSIADAS DEL DO-

CTISSIMO, 1 PHOFVNDISSIMO,
II

I SOLIDISSIMO POETA CHRlSTlANo
LYIS DE CAMOENS, VNICO

1| ORNAMENTO DE LA ACADEMIA ESPA-

NOLA EN II ESTE GÉNERO DE LETRAS. ||
OFREGIDA

n
A LOS ILVSTRiS-

SIMOS CAVALLEROS I SENORES
||
DON GERONIMO DE VILLANVEVA,

COMENDADOR DE||V1LLA FRANCA EN LA NOBLISSIMA ORDEN DK
CALATRAVA,

|1 . . . ||I DON ÁLVARO DE COSTA, CAPELLAN MAVOK DE
LA

II
MAGESTAD DE NVESTRO CliAN MONARCA FELIPE QVARTO

||
. .

.

S. itid. de l., II. (h de inipres.^íão. llH4(h. In-foL de VI tr. (prels.) inums. e

140 colns. miiiis. (liiios por pagin;!).

As VI folhas prels. inserem : titulo-Duas transcripções de obras latinas- ^ADVERTÊN-
CIA. • - . L/CENC/AS. . - « ERRATAS. ^ - Dedicatórias (datas : a primeira, de . Ma-
drid en 23. de Otubre de 1640 ; a segunda, de «Madrid en veinte de Otubre de

1640. .)-./)£• COMISS/ON DEL ORDINÁRIO'} Vio efta liíforinacion el R. P. M.
Fray Miguel Cardeiias . . . • (datada de «el Cármen de Madrid a !! 26. de Setiembrc

de 1640..)- CENSVRA DEL MUY DOCTO EM VNAS I OTRAS i letras el R. P.

Qeroiiymo Pardo...' (datada de 9 de Outubro do ano citado)-E PARECER DEL
REVERENDO PADRE AMBRÓSIO» Romaa. ..> (datada .de Madrid 12. de No-

viembre de 1640.^).

As colns. 139 a 140 são ocupadas pela .TABLA DE ALOVMAS COSAS '\ de las mas no-

tables defUs Adiciones.., e pela dos: «AVTORES QVE SE CITAN EN EST.\S

ADICIONES :• a efta Informacion.»

RIMAS
,1
VARIAS

;: DE !| LUÍS DE CAMOENS i| PRÍNCIPE DE LOS
POETAS HEROYCOS,

|| y Lyricos de Elpafia
;
OFRECIDAS

|| AL MUY ILUS-
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i

TRE SESoKIID, IVAN DA SYLVA || MARQUEZ DE GOUVEA,
||
PRESI-

DENTE DEI. DEZEMBARCO DEL PAC,0, Y MORDOMO MAYOR DELA
CASA REAL, &c.

ií
COMMENTADAS H POR MANUEL DE FARIA, Y SOUSA.

CAVALLERO l| DE LA ORDEN DE CHRISTO.
\\ TOMO I. Y 11

||
Que conlie.

nen la primera, fegunda, e lercera Centúria j] de los Sonetos.
| LISBOA j'

CON PRIVILEGIO REAL. || !| En la Imprenta ãe Theotonio Ba-
maio de Mello Imprefíor de la Caía Real.

|i
Con todas las licencias ne-

ceffarias. ||
Ano 1685. In-fol., dois tomos de XLIX pags. (prels.) inums. e

3o6 nums. (estas com duas colns. de impressão por pag.).

TOMO in. IV. Y.V. 11 SEGVNDA PARTE.
i|
EL TOMO 111. CONTIENE

LAS CANCIONES, lllas Odes, y Ias Sextinas.
1| EL TOMO IV. LAS ELE-

GIAS, Y LAS OTAVAS, \\ EL TOMO V. LAS PRIMER AS OOHO EGLOGAS.

II II
LISBOA.

II
CoH todas las Licencias neceffarias- \\ En la Im-

prenta Craesbeeckiana. Aíio M.D.C.LXXXIX
i;
Con Privilegio Real.

In-fol., três Tomos de IV pags. iniims. e 207-339 nunis. (o tomo V começa
a pag. 150 desta ultima ordem de niimerai;ão) em um vol.— v4s três obras

em quatro vols. E.

As XLIX pags. prels. da Primeira i>arte (tomos I i; II) inserem: titulo- Dedicatória a

D. João da Sylva (subscrita por Theotonio Dâmaso de Mello)- «APPROVAC,AM-
(datada e subscrita: «Santo António dos Capu-!Ichos defta Corte de Lisboa 13. de

Março. lbS5."Frey Manoel de Santo /l/a«a/íí)»)-« LICENÇAS -Tninscripçôes lati-

nas, já insertas no tomo I.o dos Lusíadas.— Visto e Taxa de preço do livro (nove

tostões)-«ADVERTENCI.\S, [|PARA QUE SE LEAN
i|
CON TODA LUZ ESTOS li

COMENTÁRIOS. -.PROLOGO -.VIDA
|i
DEL

il
POETA.- «JUIZIO I,

DESTAS :;

RIMAS» -E «DISCURSO
li
/4CfRC/J DE LOS VERSOS DE QUE CONSTAN t\ los

Poemas conteiiidos en los três Tomos primeros de cftas Rimas...*

As IV pags. prels. da Segunda parte (tomos III, IV e V) : titulo- Dedicatória 'AO
EXCELLENTISSIMO SENHOR, H OARCIA DE MELLO, Do Conlelho de Sua Ma-

geftade...» (datada e subscrita: Lisboa I. de Outubro de 164S." lí;imcia Maria de

Càrvatko.-)-Z .LICENÇAS..

Exceptuando o texto das pags. prels., todo o mais é impresso a duas colns. por pag.

Edições apreciadíssimas, devido aos interessantes e doutos comentários de Manuel de

Faria e Sousa. Colecção compleLa. Belo exemplar. MUITO RARA, sobretudo exem-

plares completos e perfeitos como este nosso.

533 -Lnsiada. Poema épico de Liiis do GainOes Priíicipe dos Poutas de.

Hespanha. Com os .Argumentos de .loão Franco Barreto, lllustiado com
varias, e Breves Notas, e com hum precedente Apparalo do que lhe per-

^ teiice, por ígnacio Garcez Ferreira Entre os .\rc;ides Gilmeno. A KIRei D.

U Fi 'oão V Nosso Senhor. Tomo I {Vinheta). Em Xapoles na Ofpcina farri-

niana MDCCXXXI (1731). Com as Licenças necessárias. ln-4.° de VI IT.

prels. inums. e 488 pags., alem de mais duas com as Erratas., . Estampa

alegórica com três figuras e tendo no centro o retrato de Lirs úa Camões

(lo. Carolus Allet invent. et sculp.); e, entre as pags. 96 e 97. um mapa da

Carreira da índia, grav. por Franceschira.

TOMO II. {Mesma Vintieta que no /."). Em Roma Na Officina de An-

tónio Rossi MDCCXXXII (1732). Com as licenças necessárias.— ln-i.° de

II tT. inums. e 328 p:'gs.

—

Lote de 2 vols. E.

Edição muito estimada. Magnifico exemplar, dourado por íi. RARA.

io-
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í)36 Os Lusíadas, poema épico. Nova edição correcta, e dada á luz, y lí> O °

coiifonr.e á de 1817, in-4 °, por Dom José Marin de Sonsa Botelho, Mor-

gado de Malteiis, Paris. Na Ofpc. Typ. de Firmino liOot... MDCCCXIX
(1819). In-8.° gr. de Vl-lI-CX-420 pags E.

Edição muito estimada e Pouco vulgar. Adornada com o retr. de Camões fF. Oérard

det-^ e B.y Roger sculpt,}. Exemplar muito bem ene. com inteira de couro, a qual'

está ornada de nervos e ferros especiaes a ouro e a frio na lombada e nas pastas

;

dourado por íí.

537 Os Lnsladas, poema épico de... Nova edição correcta, e dada á ^^7 ^—

O

luz, conforme á de 1817, in-4.°, Por Dom .loze Maria de Souza Botelho... O /"

Paris, Na Livraria Ptrltigueza de J. P. Aillaiid.,. M DCCC XXXVI.
(No verso do front. :— A'o Tijpographia de Firmino lidot. .). In-8." gr.

de VI-]I CX-420 pags. E.

Boa edição, enriquecida com um magnilico retr. do poeta («E. Oérard dei.'- B.y Roger

Sculpt.-). R.\RA.

5:i8 Os Lusíadas. Nova edição feita debaixo das vistas da mais accií-

rada critica em presença das duas edições primordiaes e das posteriores

de maior credito e reputação: seguida de annotaçues criticas, históricas

e mylhologicas. Por Francisco Freire de Carvalho. Lisboa. Na Tijp. Hol-

landiana, 1843. ln-8.° de XXVI-I-367 pags. e mais 1 de erratas, no fim. K.

Edição muito apreciada. Bom exemplar. RARA.
5:!'.) Os Lusíadas, Nova edição segundo a do Morgado Malheiís, com as

notas 6 vida do autor pelo mesmo, corrigida segimdo as edições de llam-

hnrgo e de Lisboa, e enriquecida de novas notas e d'uma prefação, pelo

Dr. Caetano Lopes de Moura. Par/e Na Ofpc. Typ. de Firmin Didot. 1859.

In-S." de II n'. immis. e 11-415 pags. E.

Õ'i0 Os Lnsladas poema épico. Nova edição contendo: Advertência o

Vida do Luiz de Camões, por A. fí. da Cruz Coutinho; Elogio do Luiz ije
[ /J/ ú O

Ciinões, por F. Dias Gomes; Juizo acerca dos Lusíadas, por Barreto Foio
;

Noticia da viagem de Vasco da Cama á índia; Index explicativo de algu-

nuis palavras empregadas no poema; e um Diccionario dos nomes pró-

prios (jue se contcem nos Lusit.das. Porto. Crus Coutinho, 1881. (Tijp. do

Jornal do Porto. In-8.° peq. de IV IT. inums. e CX1-48U pags. E.

Edição adornada com o retrato de Camões.

5'il LVSIADVM
li
LIBBI || DECEM. H AVTllORE DOMINO FHA M tre Tho-

ina de Faria, Epifcopo Targeuli,
\\
Regioque coníiliario, Ot-dinis Virginis

||

.\Iariye de Monte Carmeli, Doctore
]|
Theologo, Vlytliponenfi

|I
(Logar do seu //OC^n

(.scudod'armas, aberto em madeira)
||
Cum facultate Supertorum \\

|]

VLYSSIPONEII Ex ollicina Gerardi de Vinea. Anno 1622. In^." peq, do

\ II IV. (nrels.) inuuis. e 179 nnnis. na frente, não contando uma em branco,

liual. E.

As Vlll folhas prels. compreendem: frontispício ; i/Vc/ífas; «Errata fie corrige- ; Dedica-

tória: .ínclito, /N-]\ VICTO, JC /Z.Z.fST'/?/ 1| Portugália: Rcgno prorperitatem 1| ma-

ximam cxopto.» ; espécie de prologo Ad Lcctorcin., e versos latimis cm homenagem

da obra e do autor.

Edição origin.al da primeira traduç.io latina do imortal poema de Camões- Os Lusíadas.

Publicada sem o nome do Poeta. -RARÍSSIMA.
A segunda edição, impressa no século XVIII, saiu incorporada no tomo V do Cor/ms

lUusírium Poetaram qai latine scripscraiit...

11

'/4-'
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to

542 A Lnsiada Tra luzida em versos latinos por Frei Francisco de Saiilo

. Agostinho Macedo. Primeira edição. Hevista por António José Viale. I'u-

^ -^ C O
blicada por Venâncio Deslandes. Liahoa. Imp. Nacional, 1880. ln-8." gr.

de XV1I-I-Í78-I pags. E.

. Traducção estimada. Boa edição ; ilustrada com o retr. do traductor.

543 Poesias de Luiz de Camões. (Rste titulo vem nos 6nte-rostos dos

três vols. O inserto nos frontispícios dos dois primeiros diz assim): Los

In 4) ^ ^ Lusíadas, poema ípico de Liiis de Camoens, que tradujo ai castellano

I (y " Don Lamlierto Gil, Pmilenciario en el real Oratório dei Cubailero de

Grada de esta Corte. Madrid, 1818. Imprenta de D. Miguel de Burgos.

(No tomo JII): Poesios varias e rimas de Luis de Camoens, que tradujo ol

castellano... Ibi., na mesma iwpr. e data In-8.o peq., 3 tomos de 383-1,

2851 o 3.35 pags. E.

Tradução estimada. Bom exemplar. -Rara.

544 Los Lasiades. poema épico, traducido en verso castellano, por el

conde do Cliestç, de Ia lieal Acidemia Espanola. Madrid ; 187i. Imp. de

P. António leres llubriill. In 8.° peq. de 3?6-5 pags. E.

545 Les Luslades oii les portugais. Poeme en dix chants, par... 'Ira-

^ i(L O O duction de J. B. J. Millié, revue, corrigée et annotée par M. Duheux...

Précédées d'une Notice sur la vle et les ouvrages de Camoens par M.

Charles Magnin. Paris: Charpcntier, . . 1S62. [Corbeil, typ. et ster. de

Crété,. ln-8." de IVLX 367-1 pags. E.

5iC The Lusiad f)f l.uis de Camoens, Books I. To v. Translaled liy

O EdwTrd Qiiillinan. Wilh notes By John Adamson. K. T. S. and K. C. Of

Portugal : Corresp. Memb. lioy. Acad of Sciencias of Lisbon ; F. L. S., i^cc,

&c. &c. London : Edward Moxnn, Dover Stret. 1853. (No verso do front. e no

fim: — "l.ondon Bradrunj and Ecans, printers, Wliitcfriars'). In-S." de

XII-IV-207-1 pags. E.

Ornado com um belo retr. de Camões e com o brasão de sua familia, grav. primoro-

samente a buril por Will.'" Skeltoii; e um busto do mesmo poeta, em medalhão,

tendo por baixo o Soneto enviado pelo poeta Tasso a V. da Qama, e trad. em in-

glez por Jullus MIckle. Estimada e pouco vulgar.

5í7 Lvslada Itatiaia di Cario António Paggi nobilo genovcse. Poema

£ i^ íi Q ^ Heroioo dei grande Lvigi de Camões Portoghese Priícipe de' Poeti delle

c/ O (Jr!
Sp.ngne. Alia Santila Di Noslro Signore Papa Alessandio Setlimo. í.ishona.

Con íutte le license. Per Henrico Valtnte de Oliueiru. IfiõS. ln-12.° de

XXIV ff. (prels.) inums. e 192 num. na frente. E.

Tradução muito apreciada; a primeira que se fez no idioma italiano. -Edição original.

Multo rara.

548 1 Lusladl dei Caii:oeris. Hecati in oitava rima da A. Biiccilani. /'«-

//' c^Q rígi có tipi di Firmin Uidot, via Giacobbe, A'." 24. 1826. In-IB." de IV

frl pags. inums. e 377 nums., além de 1 de Errata, no fim, E.

Edição já rara.

Si9 Die Lnsiaden. Dcutsch von Wilhelm Storck. Paderborn. Drucund

n
/i o Verlag von Ferdinand Schonhigh. 18S3. In-S.» de VIll-52ti-Il pags. E.

) fl De pag. 377 a 440 decorrem: Anmerkungen»; e de 441 a 526: «Eigenr.amen-Verzei-

chniss.»

Tradução alemã estimada.
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6^ o o

550 Dramatische Dichtiingen. Zuin ersten Male deiUsch, von Wilhelm ^^^^
Storck. Paderborn. I'ritck mui J'ería(j von Ferdinand Schoningh. ISSõ.

In-S." de VI-224 pags. K.

Tradução anofada; estimada.

551 Ignez de Castro. Episodio exlrahido do canto terceiro do poema '^/íá S~ ^
épico OS LU.^^JADAS de Luiz de Camões. Kdiçflo em quatorze línguas. lÁs-

boa: Imp. Nacional, 187.5. In-fol. de IV-8â pags. E.

Ediç.lo poliglota muito apreciada. Adornada com o retr. do grande épico.

532-CAMONEANA—Trit;esima coroa da Sociedade Nacional Camoneaiia ;'i i^ »/ C? O
memoria de Luiz de Camões, immortal cantor dos Lvsiodas. SessSo de 10 í^ z*^

de Junho de 1910, commemor.itiva do FoO.° anniversario do passamento

do grande épico. Conpoíto e {'ripirsso na Txjp. Occi leiítal, de Pimenta, Lo-

pes <£• Vi DUM... Purto. In-8.° gr. de 50-11 pags. B.

Compreende unia ligeira noticia relativa ã Sessio ; um Discurso de abertura da meàma,

pelo Conde de Samodães; um artigo pelo mesmo escritor e varias composições poé-

ticas de differentes autores, a saber : Xavier da Cunha, iVlaximiano Ricca, José de

Azeredo, A. Moreira Cabral e Ernesto Víanna.

Ilustrado com duas magnificas fotogravuras : uma reproduzindo o busto do poeta, e

outra uma escultura em barro figurando Camões e o Jau na gruta dé Macau.

Tiragem limitada a 178 exemplares, niio expostos á venda.

55^ — Campagne {E. M.) — Diccionario universal ae educação e ensino...

Trasladado a porlugiiez por C. C. Branco. Porto. Chardroti—Tijp. de A. ,/.

da Silva Teixeira, 1873. ln-8.^ gr., 2 vol. de X-806 e 7ii8 pags. E.

Tradução muito estimada. Primeira edição. Pouco frequente.

55't—Campo— Historia do descobrimento da America, viagens e conquistas
/ ^' //

dos primeiros naveg.mles ao Novo-Mundo, escripti em allemão por...
; /L? r> ^

precedida de Iiuma noticia biographica de seu autor, por .M. Laiènnau-

ilière; traduzida em portuguez, e accre.scentad;! do notas criticas e his'o-

licas, por J. .L Roquelle, ornada com estampas. Par^, Adlaud, 1836. [Na

Ofíic. Tijp. de Casimir). In-8.» pcq., 2 vo!s. de XXllMll-323 e 1V-X30

jiygs. E.

As estampas que adornam os dois vols. são gravadas a buril e impressas em separado.

O.' 5- Campelo (António José Maria J—PoeyAas de... iiaboa.— Ttjp. Univer-

sal . . i^õ.j'. ln-8.'' gr. de 273 pags. E.

Todas as pags. são adornadas de cercaduras impressas com peqs. vinhetas tip. orna-

mentais, simetricamente dispostas.

5?iO— Campello de Macedo (JoãoJ—'lliesovro de ceremonias, qve conleni as ^^ 'nC C? C5
il:l missa rezada, e soiemne. E tvdo o mais, qve pelo descurso do anfO se

pode ofTerecer, com aduert.mcias particulares, ordenadas pua niellior en-

tendimento das rubricas. Trata também da satíruçam dos Bispos, & a ma-

ioria dps defuntos, E ovtr.ns cvriosidades. . . Lisboa., Na Offic. de Diogo

Soares de Bulhões . . Anno 1668. In-4.° rle VI ff. inums., 490 pags. e mais

IV If. inums. para o Index. E. --

Apreciada e pouco viilgar. 7 1^ C? O
557— Campos {.Alfredo de)—.\ Juvity. Romance original. Scenas do Riu de Ja- '

neiro. Porto : Lirr. Civilisação. . . MDCCCLXXXV. (No verso de fioiítis-

picio: Porto— Tijp. Eiseiiriana). In-8." de 247-VII pags. E.

of8-Campos
I
.Manoel f?e/-RELAi;AM

|i DO SOLENXE
li
recibimento que fe "^Cp^ '^^

íez em Lisboa ás ||
íaiilas relíquias q íe leuáicim á igi.ejaj^de ii.. Roque da

^f'
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companhia de !! lESV aos .25. |1 de laneiro de
||
1588. H PeUo Liccncado

Manoel de Campos.
\\
(Vinheta quadrangular aberta em madeira, e tendo

na parte superior os dizeres: t DEVS ||
INNOMINETVO» ; na inferior:

«SALVVMME FAG», e no centro as iniciaes emlilemáticas da Comp»

de Jesus: / Jf S) || •] Impreíío em Lisboa por António
\\
Ribeiro. lõ8S.

In-8.0 peq. de IV fl". (prels.) inums. e 192 nnms. na frente. E.

Na frente da folha I prel. o titulo transcrito acima, e no verso um Visto e o Pode-se

imprimir (subscrito por vários indivíduos), e uma declaração : <'Os dias em que fe

ganham os quatro jubileus
\\ na caja tte jam Roque da companhia de 1ESV\\ ... ;

na frente da II, uma espécie de Proemio «.\0 LEITOR.» (datado e subscrito: Em
Lisboa aos três de lunho de 1588. || O Licenciado Manoel " de Campos.^) ; e no

verso da mesma 11. II, na III e na IV: «lESVS. :! ^-^ AS COVSAS PRINCl-:; pães

q se contém neste liuro..

O texto consta de prosa e versos e remata com uma marca da Companhia de Jesus,

tendo no centro as iniciaes: I H S).

As poesias insertas no volume são de diversos autores, e umas em latim, outras em por-

tuguês.

Clássico. Estimado. Apreciável e multo rara.

559—Cancioneirinho do trovas antigas CoUigidns de um grande Cancioneiro

da Biblioiheca do Vaticano. Precedido de uma noticia critica ao mesmo

_/ I O fi-^ ^ grande Cancioneiro, com a lisla de todos os trovadores que compre-

hende, pela m:iior parle porlugiiezos e galiegos. \ienna: T;/p. I. e R. do

E. e da Corte. MDCCCLXX. In-8.o peq. de 47-170 pags. B.

Publicado por Adolfo de Varnhagen, de quem é a Noticia preliminar que vem nas pri-

meiras 47 pags., e também as notas finais, que correm de pag. 139 em dianlc.

Muito apreciado. POUCO VULGAR.

Cândido Lusitano— Vej.vse: Freire (Francisco José).

5tiO—Candolle (Alph. /)e)— Inlroduction à Tétude de la holanique, ou Tr;iilp.

-Q êlémenlaire de cette science ; conlenant... Par... Paris, Uoret, lUSõ.

In-8.°, 2 vols. de XXl-III-524 e IV-460. E.

5t)l—Canler— Mémoires de Canler, ancien chef dii sei vice de Surelti'. Pori-i

:

^ J^ rS> O Roíj... 1SS2. fSceaux.—Iinpr. Charai e et FilsJ. ln-8.°, 2 tomos de IV-
-^^ VII-475 e IV-518 pags. E.

Estimadas. Excelente edição. Frontispícios impressos a preto e a vermelho.

502—Cannecattim {Fr. Pernardo Maria rfe)— CollecçSo de observações giam-

maticaes sobre a lingiia bunda, ou angolense, compostas por... Capu-
chinlio Italiano da Provincia de Palermo, Missionário Apostólico. . . (Es-

cudo d'armas portugues:is). Lisbca, Na Impr. Rigia. Anno M. DCCC. V.

Por Ordem Superior. In-4.» de lV-XX-218 pags. E.

As primeiras IV pags. prels. inserem o titulo e uma Dedicatória; as X\ imediatas um
Proemio .AO LEITOR.»

Estimada e rara. Bom exemplar.
*

563 Dicdonarlo da língua bunda, ou angolenso, explicada na porlu-

(^ 11 >) guoza, e latina, composto por... (Escudo d'armas de Portugal). Lisboa,

^ £> K.
'^^ ^'a Impre.isão Ilegia. Atino U. DCCCIV. Por Ordem Superior. In-i." de

lV-lX-720 pags., além de duas inunis , finais, com as EliHATAS. D.

As primeiras IV pags. são para frontispício (I e II) e Dedicatória ao Príncipe Real; e

as IX imediatas para um Prologo «AO LEITOR».
Estimada. Exemplar com o corte das folhas dourado. -Rara.

/5-

^é O O
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/^-oOí—Canning (George)—Recueil des discouis prononcés nu parloment d'An-

gleterre, par... Traduit de 1'anglais pnr M. Haiidry de Janvry... Paiis.

Tenré... 1SS2. In-8.o, 2 vols. de VMI-464 e IV-472 pags. E.

CANTIGAS ESPIRITUAES-Veja-se: LlVItO DE CANTIGAS ESPIfíl

WAES (Psalmodia Evaiigeli.-a, U ou ||
)...

fi65-Cancionoro ge- 1|
NERAL:...

1|
EN AiWKRS... Al. D. LVII. (iõâ?). O ^^ o O

(Dl) frontispicio damos a reproducção foto-^incoqrafica que segue): ^
V

Cancioncro gc-
NERAL: Q^VE C O N-
TIENE MVCHAS OBRAS DE

diuerfos autores antjguos, con

algunas coíàs nueuas de mo
acrnos, de nueuocorrc-

gidoyimpreiro.

EN ANVERS,

En caía de Martin Nucio , à la en

íèha de las dos Ciguenas,

M. D. LVII,

Con Triuile^iOíielHey.

In-8." peq. de VIII (T. inumeradas e ccccij numeradas na frente. E.

As VIII folhas prels. compreendem: frontispicio (verso da H. em branco); e •Tabla>

(com a epigrafe: cCOMIENÇA LA TABLA \ DESTE CANCIONERO.»),
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Edição preciosa e primorosamente impressa, -como são todos os trabalhos aaidos dos

prelos do liabil e famoso impressor Martin Nucio. Muito mais completa que as edi-

ções precedentemente feitas deste estimado Cancioneiro, primitivamente compilado

por Hernando dei Castillo. Contem ao todo 1157 poesias, 57 das quais foram agora

:• pela primeira vez publicidas. Entre estás 57 novas peças figuram las Obrai de

b:irlj;, que foram suprimidas na edi;ío i-n.'diata, impressa, pelo mesmo Martin

Nucio, em 1573. (decor.-e.n de foi. ccclvi) a ccclxxiiij) ; e: «Obra nueua que es vn

Canto de Amadis, " quanto hazia penitíncii por mandado de fii fe- ii
nora Orlaria

en U peria pobre. .
.

»

Os exempla.es, considerados exlrrmamonle raiof, teeni alcançado em vendas leiloadas

quantias quí vão de 291 frcs. a 43 libras. Este nosso e.xemplar tem o frontispício re-

forçado, ligeiros defeitos nas ff. cccl.xxiij a cccxcij, e reimpressas mais modernamente

as ccclxxxvij, ccclxxxviij, e cccxciij a cjccij. Ainda assim, é e.íemplar precioso e

de muito apreço.

5títi-Canto [£ tiesto) - t^:f:u\ dm o iioiiio .-lO LMlwoJor? (lireve e.sliido). 1SS4.

y-p // Q o Ponta Delgada—Ilhn de S. Mhjuel Tijp. do Archivo dos Açores. In-i." de

'J 23 p .íT-:., .-il- m dt! iiniti em bi;mco. (inal. [i.

Nas pags. 3 e 4 uma Carta Dedicitoria ao ///."" c Ex."'" Sr. Doutor Eduardo Abreu.

(d.itada e subscrita no fiui) : -De V. Ex."
\, admirador e u/n." 1|

Er.vfsto do Caxto.-

Po.ita Delgada \, dezjmbra de IS93.-

De pag. IQ em dianie decorrem os DOCUMENTOS, um dos quais é em reprodução

fotográfica.

Tiragem muito limitada. Raro.

Canto (f)i\ Sebastião rfo —Sarmao . no auto da Fé .. em Lisboa, ..

3(327.— Veja-se : Auto* de Fe ' Sermões de).

5ti7—Cantraaj (P. .V.)—S :i-;nci de l'iiiátoir.'., contenant lo sy^leme general

^ M , p, das conn('i^;s:incos a aiqiiórir ava' t dVdudiur l'hi.--toii-.-, el I.t méthode a

L Jl S^ suivre qiiand oii se livie a ce genii; d'élude, de\eloppi't; par lableaiix sy-

noptiqiies ; Par. . . A Faris, Chez Goujon Fils, Imprimeiír-L hraire. .. An
XI.—ISOS. ln-4.°, 4 vi.ls.,,o iiliiiiio dos ipiais é de Table.s. li.

Obra importante e estimada. Magnilico exemplar, bem ene. e com as ff. niarb.

568— Cantu (Cesni-;— Histoire universelle, I'ar... soigneiisenienl renianiée

liar Ta iteiir et traJnil sous sjs yeux, sur la ciiiquièni ód,tii.i i ilalienne,

/1rJi Cy^ (-^' 1"^" '^"t^^"6 Ar.ux. et 'Vrssilvo.-ilio Lcopardi. [letixiéine pdilio:i française,

/ 1 1^
: iioiiipasçiiée de rei belli;s gr.aviiio-. Brurells, A la Lthruuie Historiqite-

Artslique .. 18J.5-49. In-S'" gr., 10 volá. B,

As 100 gravuras (abertas e.n madeira) são impressas em separa.lo.

f) !)-Câpaccio Githo (.esare) - DKI.Li:
1|
l.MPIíKSE

li
TH.\TTATO

1|
Dl GlvLio

CKS.hH Capacim.i.
il
In tre Liiai diid.so.

|1 NEL PlIl.MO, DEL MODO Dl FAR

(fO L'l.\IÍTiESA ' d.i qualsiiiogliii ogg'Uo, o Katnrale, o Ariificioso con
||
niioiie

ni;.iiiere si ragionu. H NEL SECoNDO, TVTTI lEROGLlKlCI, SIMBOLI,
||
e

cose Mislicli i In lelture Sabre, o 1'iofane sí scaoprono; e come
||
da qiie-

^•li ciiinr si ponne IT.hpkkse
il
.NEL TEliZO, NEL FIGVHAR DEGLI EM-

FíLE.MI
II
di molle cose natiiiali per ri.MPHKSii si tratli.

1|
(Marca gravada

do-» im jressoros)
II

/?.« Offi^Ana H>attj Silui'ini\\
\\
IN NAPOLI

II
Apr<'sso Go Qiicomo Carliiii. A Antoito Pace. 1.592 ln-4." de LXIV

ti (prels.) iniims. e 8i-í48 150 niims. na frente. E. (pei-ff.).

As LXIV folhas prels. inserem: titulo; Dedicatória; cALL'ILLVSTRE SIQ.or MIO
, , OSSER.mo

I,
II SignorlIOIO, BATTISTA || CRISPO ij ELEITO DELLA FIDELÍS-

SIMA CITTA' Dl NAPOLI> (SubscriU : Giutio Cesare Capaccio) ; outra : . ALL'IL-
LVSTRISSLMO

II
E REVEREXD.mo AlO.NSIQ.or

,;
MIO OSSERV.\NDlSSl,MO

|1
Mon,

i)
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sigiiorei:IL CARDINAL || DEL MOMDOVl. (Subscrita: < F. Tomaso da Capoa »)

:

«ELENCO DE GLI" AVTORl CHAN SERVITO U in questo Trattato» ; e «TAVOLA
DELLE COSE NATABILl. ...).

Cada um dos três Livros da obra tem fronlispicio próprio. No verso da ultima follia do
volume nova marca dos impressores, seguida de novo registo da impressão.

Obra interessantiseima acerca dos emblemas, contendo 3Ó0 j>iavurinhas abertas em ma-
deira, desenliadas com gosto (áii Brunet). - Primeira c mui bela edição. MUITO
RARA. Magnifico exemplar.

570— Capefigue (A/.) — Chailem.igne, par... llrv.rctles, Gregoir, Wvulers cí ^ i^ fí~f\
r''« .. . 1U2. In-8.° gr., 2 tomos de 316 e 3.Í1-I p:igs. em iim vol. E.

-<^'^ ^ ^
O tomo I é adornado com uma litografia (tirada em papel da China> reproduzindo o re^

trato de Carlos Magno. •

fJ7l Diplomatie de la Fr.-iiii-o et de ITC-pnsiiie depuis 1'avénement de la J^ -> O
maison de Boiírlion. 1(51*8-1846. Píir.,. Bnixelles. Mrline, Cans et Gomp.'"'

184S. In-S." peq. do lV-392 pags. E.

372 L'£urope depuis ravénemeiít dii loi Louis-Philippe, par... Pour

servir de siiile a rHisloire de la liestauiatioii, du même auleur. Bruxel-

les. Mehne, Cans et Compngiiie . . . ls^iõ-17. In-8 " peq., i6 tomos em 8

vols. E.

57.3 Hlstoire de France aii iiioycn a^ie depuis Pliilippe-Augusto jusqua a j?^ ^ ^'^

la fin du rògne de Louis XI, par . . Bnixelles : JVoíiters, fíaspoel et Comp.",

1S43. ln-8.0 gr., 4 tomos em ii vols. E.

Edição ilustrada com 4 boas litografias (impressas em separado, em papel da China)

com retrs. de diversos reis.

M o <^'

sy. o o574 Histoire de Philippe-Augusle, par... fíru.cellrs, Gregoire, Wouters et

C.«, ISál. In-8." gr., 4 tomos de 223, 196, 204 o 222 pags., em dois vols. E.

Cada volume é acompanhado de uma bela litografia (impressa aparte, em papel da
China) com retrs. de vários personagens históricos. /y'

575 Hlstoire de la Restauiation et des causes qui ont amené la chute ^ j" '-'

de la alnáe des Bourbons. Par un hoiiiine d'État. {1813-Í8^Q) Brvxelles

:

Wouters, Kaspoet et C". . . ISJo. ln-8.° gr , tomos em 4 voN. E.

Excelente edição; ilustrada com belas litografias reproduzindo retratos de vultos em
mais ou menos destaque na politica francesa no tempo da Revolução, entre eles o

de Luís XVI. -Belo exemplar, bem encadernado.

576 I(Onis XIV, son gouveinement et ses Rélations diplomatiques avec Ct^/

õ

PEurope, par... Bntxelles: Orcíjoi^r, Wt-uten el C-^ .. 1S42. In-S." gr., i//^
6 tomos em 3 vols. E.

Cada um dos seis tomos é ilustrado com uma litografia (impressa em separado, em papel

da China) reproduzindo retrs. de vários personagens franceses. y Z^ j^

577 —Lonls XV, etlaSociété du WUl" siécle, par... Br«.rete.- Wouters ^Jrí i/

et C.^ Imprimewí-Libraires, 1844. Iii-8.° gr., 4 tomos de 274, 247, 264 e

270 pags., em 2 vols. E.

Ilustrada com 4 boas litografias (uma em cada volume), com os retrats. de Luis XV,

Richelieu, De Choiseul-Stainville e Madame de Pompadour.

578 Phllippe d'Orléans, régent de France. Par... 1915—1723. Bruxellet.

Sociéte Betge de Librairie. . . 1839. In-8.» peq., 2 tomos de IV-351 e IV-34'2

pags., em um vol. E.

579 La soclété et les gouvernements de TEurope depuis la chulé de /çf
Í'-'0

Louis-Napoléon Bonaparte, par... Bruxelles, Meline, Cans et'C'e ... 1849. i
''

In-8.° peq., 4 tomos, eai dois vols. E.

/yíoc
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5S0— (EnpitolDiS Sr CortfS.
|I
CB Injs «lut solirí nl-

1|
aimiis Èrllrs frjtrmii. (Tom

priuilegio rrnl.— Jirbon. p. f. rrrtr. (Iô3!)).

(Do froitliKpii-i ) damiií a exacta }-eprodvrCio foto-zincogrãficalqne SPgue)

:

(O orijinál mede •J8'JxlS':""n)

In-fol. de IV IT. inumeiadas e Ixxiiij numeradas na frente. E.

Na frente da primeira folha inumerada a portada reproduzida acima em fac-siiiiile ; no

verso da mesma folha, e"nas II, III e frente da IV a: ^[ ?"Ãll(0Ã6n ^r nluinls

006 rnpiJolcis
|1
iins rortís folirr niic funi fi-ljtns Irijs. (í- ôns Icijs (\i\t

fobrf
II
fllrs Sf fqrrnm. O^verso da mesma H. IV é lodo ocupado por uma
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espécie de porticulo formado por quatro vinhetas de elegante desenho e abertas eui

madeira, tendo a 'da base, no centro, o escudo d'armas re?is portuguesas. Dentro

do quadrangulo formado pelas mesma quatro vinhetas acha-se uma esfera armilar,

de cujo pé se desenrola um fitilho, em que se lêem os seguintes dizeres : SEPEi^A
IM DEO ET FAC BONITATEM..

Na frente da Jo. j o titulo e alvará régio que passamos a reproduzir foto-zincográti-

camente :

c C^pitoloe gcrace:quc foíam
apjcfcntados a cl irtef Dó 3ol?9: nofTo íenbo?

tercciroDC(lenomc:XV iRct oc i^ojmgal

:

nascojfes oc Zonce nouaa-oç anno oc mil i
quinbétoe i vinte i cinco. £nâ9 2ícuo:a : oo
anuo Dem!l':quínbft08 1 trinta TCitico-.com

íljaarepona8.£ieYS<lucboDifofenbo2fc5fo
lJ:calgufi8OO6Oiío0 cípiroioa-as qmes fc
râ pubjlcadas na €idii(ic of íLírboa: no éno
X vn. oc feu IRcrnsdo : T X X X V 1 1. De fua

idade: a X XI X0Í38 DO mc8 od^oucmbio.
ÍSÍnno Donaaméfo ocnoffofenbo? Selucby
fto.SJrmrtiqmnbftos'; trinta-; o^fo ánoe.

tóm Joam per graça
Boe oeoe ÍN efoe fl&omigal: t voe aicjar»

|u»: Daquein ? oalrm Mar em africa.

BScnbozoe^uíncczoaconquifía naue*
gaçafn:-: conjercto ocfirbiopid. Slrabia

yl^fm íMjndía. ^aço faba quf nag

, I

!|gnyi'fl qucfl; na riJa oeZojreínoufle
no anno DO naciniímo Dí nofiTo ftnboj Jfib d?}iíío ee mil -: quf
rbenroflt vintcTrinco.eafímaôí}) « Ii5na cidade©njoa: IK3

annooemi!iquínb<TUo« t trírJaircwco.Me foatn apxfcnra»

do8pclloep2Ocur9dO2e0Ofl6Ctd9dí6'rvíla»{>erníu9 1í\cgncé

»ifaibo2ioequ«#clla0T)icram:c9pitolo6gcraee.Po6qu9e9nie

apontaram t pediram algúascoufas que pêra bom regiincmo
Dd |uíttç3 1 goiiemo oe rfieue raíTatoerubdiroô t narura^e lbe«
partceramneceíTaríaô . í Tendo po? ml vidosComafguiíô ood
oomcu confelbot I«ra dofl refpôdí «cBíaCm wtoecapífolo*

1 repoilflsfam ««frguuitte.

i

(O original mede •220x128""")

No verso da me;ma f í. j começam os CúpitolOS e respetivas fJfpOStnS. São em
numero de CCXIIII e decorrem até ao verso da fC liiij, onde rematam com as

declarações que damos, a seguir, em «fac-simile :
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CCoadasanípoífnímaôoiraerepofbfl aopte ficada |?ú 003
cifoecapifcloemSdfTParrtta i-ntnDacmacom otbeo:ootí vi-

toscjpiroloô-: ír.inNarcpoftao aosfTOOiradoKsque ficaram

r.qiierendcooe^acbopetlcecninoaieooepjocuradojeeoasci

dadcóT vila!?í>€rflai9rçTn09qu<aa6QÍÍt38C0j(es vurà. (i^ero

forrúocíoecícrcucoantirboaa.jTvi.oiaÇponiceoeiRouébio

2liino c>: nacímrnto oc noflb fenbo} ^efu cbalío of intl t quiiibê

to? 1 tnniíi T ojifo.fi^o oalcajoua camtpoaefo cfaeuer 1fob

(ícreut.

fim.

irM<^abarárc 09 captroloô oao co:*

rce; c5 as rcpoftas a elles oaoae*

;Scomeça aslcys q fo2am feftas

íobze algpú6 oos oiroo capítoios»

(U ori<jiiial mcãc lUÕX 130""")

Na frente da ÍO. lu., prccedidai também por um alvará régio, principiam as SílJSi

que são, ao todo, XXXVl, e das quais a ultima termina no fim da frente da í"l'>

Ivriiti (derradeira do volume). O verso desta folha é ocupado por umas interes-

santes e mui curiosas declarações em que siio dadas preciosas indicações acerca de

quem escreveu as Leys, de quem as mandou escrever e do livreiro que teve o privile-

gio de as mandar imprimir e de as vender, e ainda o registo indicativo do logar e da

data da impressão, o que tudo reproduzimos cm foto-zincogravura, que damos em
folha aparte.

Esplendida edição, magistralmente executada nos prelos do famoso e mui hábil impres-

sor Germão Oalharde. A impressão, feita com belos e assas nitidos caracteres

GÓTICOS, é esmaltada com lindas letras iniciaes de artísticos desenhos de fantasia.

No hm, depois do registo tipográfico, vem a assinatura autografa de Johatn Paez ^chan-

celler-mõr

Os exemplares são EXTREMAMENTE RAROS e de alto valor e apreço. Este nosso

acha-se em óptima conservação e muito bem encadernado, circunstancias estas que

mais o valoiisam e o tornauí verdadeiramente precioso e de grande estimação.

CE (Cnpttolns gcrncr. : íiiic fiunm |1
n^lrírcntll^^ls n fl Ikij iiõ Doljn : luifro

fcitl),or
II
tcrttiro briítt itomr...— íívbon, yi S. íiíir — Veja-se : ^ (ínjii-

tnlns íins OTortcs...

581-CAPITVl.OS GERAIS
II
APHESENTADOS A ELliEY ||

D. João noffc Se-

nhor IIII. delle nome, XIIII. || Rey de Portugal, Nas Cortes celebradas em

-^ ^ jj II
Lisboa com os três Eftados em 28. de Ia

II
neiro de 1641. Com luas Re-

/ O 01^^ poftas de
|1
12. do Selébro do anno de 1642.

II
No 2. do leu Reynado, & ||

38.

^ de fua idade. |!
CO.VI AS REPLICAS, REPOSTAS, ji ^ deeiarafões delias

em 164.5.
||
(Escudo d'armas portuguesas, encimado por viseira e drag3o—

gravtira aberta a buril em chapa de cobre)
||
Por mandado de S. M. & or-

dem de Thome Pinheiro da Veiga do feu
j|
Confelho, Dezembargador do

Paço, & Procurador da Coroa. || 1|
FM LISBOA.

||
Por Paulo Crae.i^

beck. Anno 1645. Infol. peq. de IV pags. (prels.) inums. e 86 nums. E.



jflQlbâiidoao r«gcd<»09 cafii oa fbp.nca$l:i9ogouer

iigdojDacafaooçuiclTatodoéoeoèlembargaclo»

re5:con-cgcdc»cs d< mintH!coai;:T a rodoe outros

.,
iJco?regeooxg|une8aiuftK36:offidatgipdfo9g9 q

ocorrfxçuiiêioptffcrqcnifoclocúpjádíasnunbaiJleve.-Taefã

çã c&parTgoardar coino ndlaefir cõtCT iitádo 90 cbáorttT mooi

q logoas putKKiiie em nunba d^áçdariaroadae cin a çidadcoc

2.itt)09:a.rrvi.Dia6D€lPouébxiflÍ)aofírn;íd<5a6tfcrajcoáno

00 naçítnoHo ocnoílbfrntío: Jdu d?Jifto. a2>e.aÊ».2>.oTvi4.

PiCTOoalcajouacanKiro asftsdcroKn-zfiJbdíraii.

C^eftfScapitoloeTlffefenaopodíTannpjúmrnt venderptr

pdísa aigúa íc náo p afbnfo loiíré^o lúiityx) oa Raírtja mintw

fobx todaeinuirto aíiiada -z pjcjada moHxr.e qtiajqr outra pef

íoaquíocõtrafrofejerfnco.Tcrij oTipfua cxçirKoéracrujados

pa owto afbnfi^rcço.£ oc perder pa cBí oe líuroi ^ afli imçfá»

mwctí tcuCT pêra pcder.£ o oitoS fonfo lcuré<;o náopodíTa ré

deTC3dabuúT>dumc r>06 wtosluiroô pojmafe pxçooc oous
re9ceoípíatapoaugucf€a.gt>édêdoo6pci inayepx^^osoi
(OdDOuerraee oepjata: pagara çé cru^doezametade pa quêo
sccufar : 1 9 oisra metade pêra a mini:iã canmra.f fera ^Tinado

cada buú oosoiroe vdiinie0pdocl:iani;dcrinoo::<tnáoficndo

po} dkalTinado náoreiiTe ciarafeenancredúoalguú.

C®8qua€Scapúoío6 «zrtpoftaaaelíepaoafttleTeífobx ai

guiíe odkefe federáfoiam publicada) neíla pdade6iJiboa na
cafaódefefã3 acbá^daríapdooocf02 3lu3Tofémáde5 ooconiè

Ibo <z r-efembarçjo oei rc[ nofío Mpoj t d?áçdcr moo? em Çaa
reYnostfenboaoea.mr.mae do meeoenouemb». Snnoco
naçlmairo oe noITofeni?©? Jeút d?aifto.»eJl&.0.rrn>(ti.

C<2!<lualliurotanon5£cadernòs.f.a.b.cD.c.f.g.b.^(àmcB<kr

no6oerefefolbadC3dãlptL£ t qtonoe^foiba&C.iltLqlãin
ceo^tofolbadcada bã.Éatauoada cóaeamuis reses01)9 Una
tura t>e.4- tem quatro fblbae.

lUudoeo.
C5^fn>P>^f^<'^£3piK>lo0'zIe^pa'm2dado od nf

no(C3 lénbo} na ddack oelutboa perjBenná £}a8>arde
cmpiemido2.Cac9baráí<aoe.i«.oú0OonxsoeJife«gOb

aiiiioorJ]Ê.e>.n79-

Fac-simile» da ultima pagina dos ^apitolos òt ffiortís,

descritas no Catalogo sob o n.° 579. O original mede
235 X 130°"".

(Pag. 170)
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/õSii° O

As IV pjgs. prels. compreendem : fiontispicio (p3g. 1 e ll-esta cslá em branco); e • VK-

TtNTtWEM QUE l^ÃO ENCOKPORADOS\\os Cajjitiilos Gerais tios ires Efla-

dos, ^ Repoftasía elles. Dadas em Cortes de Lisboa" em 12. de Setembro] de

1645. :> (lll-a :V está em brancc).

De pag. 1 a 60 decorrem os: <CAPlTVLOS 1| DO ESTADO \\ DOS POVOS, jj & repoftas que a

elles mandey dar., (compreende C.VIl Capítulos e outras tantas resnostjsi; de 41 a 60,

os «CAPITVLOS DE COKTES H DO ESTADO || DA NOBREZA, |1& repoftas que a

elles ;| mandey dai.» (XXXVl Capítulos e respetivas respostas.; da 61 a 77, os: CAPl-

TVLOS DE CORTES H DO ES-TADO ECCLESlAStlCO, [1
E REPOSTAS

,

que a elles

mandey dar.» (XXVi! Capítulos e suas respostas); e da 79 á S3, as: -REPOSTAS A

REPLICA iiQVE FEZ O ESTADO DA NOBREZA, J18i do Ecclefiastico sobre alguas

das que lhes man- !'. dei dar no anuo de 1642. aos primeiros Ca- pitulos que por Tua

p.irte fe me offe- 11 recerão em Cortes geraes [; de 1641. >; e, ainda: •'ALVÀRA SOBRE
OS dízimos dos cavalei- \\ ros das Ordeis Militares do azno de 1550, a que

fe rej'ere\\a repofta do capitulo VI.' (ocupa parte das pags. 83 e 86).

Todas as pags., incluindo a tío írontispicio e exceptuando três que estão em branco, são

embelezadas com moldura formada por dois filetes paralelamente dispostos.

É espécie bibliogrática .issás interessante, e da qual n.^o tem aparecido, desde ha muito,

qualquer exemplar á venda.— MUITO RARA.

582-CARAMUEL LOBKOWITZ (./.)
— IlllLlPPVS í, I'liVDENS 1 CAROLl V.

IMP. FILIVSIILVSITANI.EII ALGARBLí:, INDLE, BRASILI.E |i LEGITI-

MVS REX
II
DE.MONSTfiATVS

li
A. D. loaiine Caruiiiuel Lohkowitz

jj
Reli-

gioso Diineiisi Ord. Cister. || S. T. [loclcfe IjOiianiensi
|| et Meliosensi

Abbate. f/sío «o ctmtro a'um punoio fronl. ule,<joi ici>. Na bose): ANTVERPhlH
\\EX OFFICINA FLAMISlAiSAWBALTlIASAHIS MORETI. ' M.DC..

XXXrX. {1639). In-fol. peq. de XVI IT. prels. iniims., 430 pags., e mais VI fí.

iniims. para diversos Índices, uma para: F.ÍCVLTAS OfíDIXIXIS, (assina-

da: Bernardiis Ahbos Dtintn ii.], IVDICIVM Efuerendi adnwdiim Domiu-

CHniSTOPlIoni llVThEXS. . . e CE^SVRA ; e mais uma que tem apenas

na face: .S i'MMA P/i/l JÍ.EijJl liEGlS CATIÍOLICI. 1'HILIPPVS IV. . . (as-

sinada: í,oi;c/is). E. ptrg.

Esta importante e apreciada obra é adornada com as seguintes primorosas gravuras a

buril : antigas armas do reino no verso do ante-rosto, encimadas por Christo na.

cruz; figura da Lusitânia em uma das ti. prels., e 25 explendidos retrs. de diversos

reis e rainhas de Portugal. Tudo magistralmente gravado em chapas de metal.

Belo exemplar ; com forte encadernaç,ão em pergaminho, contemporânea. MUITO RARA

.

r,8:! — Carayon {P. .li(.vi<s/c) — rilBI.IOGlíAPIIIt: HISTORIQUE |1 DE L\ H

COMPAliNliC DE .)ESUS||OU CATALOGUE 1| [>ESOUVHAGES RELATIFS
A LllISTOIRt: DES .IIÍSUII E.S || HEIflS I.KUR OKIGINE JL:SQL"A XOS
JOURS

i;
PAI! EE P. AIjliUS'1 K CAliAYOiS

|| IjE LA MÈWE COMPAGNIE.
||

(Marca emblemática i!a Com|.aidiiM drs Jesus, tendo no centro as iniciaes:

/ H S)\ PAfílíi\\Al'(;FSTE ULItAXD, LIBHAIHE,\\1, RLE DES GRÉS,
7

il
...

II
MDCi.CLXlV. (No veiHo d;i fl. do nnle-n.sto: FOITIERS.— TY-

iOGnAPHlE I)E HhWRIOFDIX.). In-V' gf. .le VIU 6l'2 pags. E.

Nas pags. prels. V a VIU vem uma espécie de Introducção; nas 542 a 570 um cAppen-

dice sur les Missions....; nas 571 a 609 o INDEX, e nas 611 e 612 a TABLE.
Ti-abalho bibliográfico muito interessante; belamente impresso em papel de óptima quali- /f ^ ^^Ô

dade. Impressão a duas colns. por pagina. -Bom exemplar. RARA. /'C

/

584 Êtabllssement de \a, Comp.ngnie de .lésus a Brest par Louis XIV.

Fontalioti du Séminalre pour les aumoni^rs de la marine. Notice et doeu-

'^O^Oõ
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inents piibliés parle... París: L'Éciireux .. iS64. {Poiíiers, tiip. et slúoti/p.

Oudin). In-8.<> de XI-228 pogs.

Notes hislotiqves siir cinq. jesui(es massacres aii Mont-Liban en

1860, recueiliies par le père Pierre-Marie Marlin, el publiées par le..

.

Poris : ihi.. iSar,. In 8." do XVM09-II pags.

Banmxsemen'. des Jósuiles de la Loiíisiane. Rrlalion et I.ettros ini^-

dites, publiées par le... Pari», ibi., 186i>. In-S." de XI-I-136 p.ogs. -^.f Ires

obras em íim rol. V..

Obr.is muito interessantes relativamente ao assunto que versam. Excelentes edições.

585- Les prisons du M:irquesde Pombal, ministre de S. M. le roi do Por-

tugal. (17.")9-1777). Journal publié par... (Maroa da Companhia de .Ifsiis.

tendo no centro as iniciaes; 1 11 S). Pmis: VÉcureux, Libraire... ISOô.

(No fim: Poilieríi.~Typ. de Henri Oudin.). In 8.° de XXXIl-328 pags. E.

Interessante e difícil de achar á venda. Bom exemplar.

S8') Premlère mission des jésuites au Canada. Lettres et Dociimonts

inédils; publiés par le.. . de la Compagnie de Jósus. (Marca-emblema da

Conip.'' de Jesus, com as iniciaes: / H S). Paris: VÈi-ureux.. . 1864. In-

8.0 de XYI 304 pags. E.

Compreende cartas de grande numero de missionários. Bela edição. Bom exemplar.

587 Relations inédites des missions de la Compagnie de Jesus a Cons-

tantinople et dans le levant au XVII^ siòcle. Publiées par le... Poiliers,

O C> Oudin; (el) Paris, Dminid, 1864. In-8.» de XX-288 pags. E.

No fim da ultima pag. o registo tipográfico: Poitiers, typ. et stéréetyp. Oudin.

Obra interessante. Boa edição. RARA.

588-Cardama (Lowení^o)-'^
|| RELAÇÃO || DA GRANDIOZA ||

EMB.AIXADA,

II
QUE EM NOME

||
DAS MAGESTADES, 1|

DOS SENHORES REYS || DE POR-

O ^' TlIGAL,
II
DEU NESTA CORTE DE MADRID

|i
AS MAGESTADES || DOS SE-

NHORES REYS
II
CATIIOLICOS || O EXGELLENTISSIMO SENHOR || D. RO-

DRIGO ANNES DE SA
||
ALMEIDA E MENEZES, MARQUEZ DE ABRANTES,

II
em dia de Natal 23. de Dezembro de 1727. |] ESCRITA 1! NA LÍNGUA

PORTUGUEZA, EM OBSEQUIO DO || melmo Excellentillimo Embaixador, e

lie todos
II
os feus Nacionaes.

|| POR LOURENC,0 CARDAMA, MERCADOR

li
de Livros, na rua da Tocha. || ||

ImprtiYa em Madrid na OFFI-

CIN.A D.\ MUZlC.-i,
II
por Miguel de Bizola. Aíio de 1728. In4 <> de 16 pags.

Na pag. I (inum.) o titulo ; a 2 est.á em branco, e nas restantes o texto da Relação.

Muito interessante e curiosa. RARA.

589—Cardim (P. António rrancisco)— ELOGIOS,
||
E RAMALHETE |!

DE FLORES
BORRIFADO 1| COM O SANGVE DOS RELIGIO- || los da Companhia de lefus,

a quem os ||
tyrannos do Império de lappaõ H tirarão as vidas por ódio

||
da

Fé Catholica.
||
COM O CAT.iLOfíO DE TODOS \\

os lieligiofos, ^ fecula-

res, que por ódio da mel-
il
ma Fé foraõ mortos naquelle Império, 1!

até o

anno de 1640.
||
PELO PADRE ANTÓNIO FRAN- l| cilco Cardim da Compa-

nhia de lefu, Procura-
II
dor geral eleito a Roma pela Prouin-

||
cia de

lappaõ, natural de Viana |1 de Alentejo. || ||
EM LISBOA

II
Com li-

cença da S. Inqttifiçau, Ordinário, ^ Paço.
I|
Por Manoel da Syliia, anno

1650.—In-4.° de XII pags. (prels.) inums. e 380 nums. E.
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As XII pags. prels. inserem: frontispício (I e Il-esta em branco); 'Llce/tçast (a pri-

meira: iLicença do P. Prouiiuiat da Cõpanhia de /c/u-- datada e subscrita: «Lis-

boa nefta Cafa de S. Roqne 30. de lunho 1| de 64<J. |; Pf/-o da Rocha») III e IV);

«Proteftação do Author. (V) ; «INDEX 1| dos Elogios pelos mezes, & II
dias do anno.

(VI a XI); e 'ERRATAS' (XII).

Nas pags. nums. 1 a II decorrem: «ADVERTÊNCIAS |1 ao Leytor 11 jM«i7<j «ecí//anos

;>ara inteligência defia obra ; na 12 uma poesia em latim, com a epigrafa: ^DE FAS-

CICVLO 11 P. ANTONU FRANCISCI H CARDIM, 1| In quõ D. Francifcus Xauerius, fuf-

tibus, lagittis, lapi di- 1; bus creuntatus; Indorum Martyrum ||
Pater fuit»; nas 13 a

257 o texto dos EI.OQIOS,-dos quais o 1. é o 'DE S. FRANCISCO i XAVIER'-,

nas 261 (a 200 está em branco) a 331, o: «CATALOGO 1| DOS RELIGIOSOS, E SE-

CV-
II
LARES, QVE NOS REYNOS DE |1

lappão foraô mortos em ódio de noffa
\\

Tanta Fé, ít pregação dolfagrado Euan-; gelho. H Do anno de mil quinhentos qua-

renta |1 & noue. llfAÍ QVE DEV PRINCIPIO \\ a Co:iuerfaõ de Iaf>paõ\\S. Fraii-

clfco Xavier da Coinpaiiliia de Icfus, Aposto- \\ lo do Oriente, 2?" Núncio Apofto'

lico,\\atê o anno de mil féis centos'\i^ quarenta^; e, linalmente, nas 333 a 380:

.RELAC,ÃO
II
DA

II
GLORIOSA MORTE |1

DE QVATRO EMBAIXADORES ||
Portu-

guezes da cidade de Macao, com cinco- ]| enta & lete Chriitaõs de fua companhia,
1|

degolados todos pela Fé de CbriltoUem Nangasachi Cidade de lap- li paõ, a três de

Agoftollde 1640, 11 CO/M TODAS AS CIRCVNSTAN-\\ ciai de fua embaixada, ti-

rada de informações \\ verdadeiras, ^7* testemunhas
,

de vista*

_

Esta ultima parte contem também, de pag. 371 em diante: «Lista dos embaixadores, &
de toda a gente de Tua H companhia.»

Obra importante e, no geuero, de muitissimo interesse e curiosidade. Adornada com 87

gravuras a buril em chapa de metal, as quais reproduzem os diversos martírios in-

fligidos pelos infiéis japoneses a numerosos missionários no Japão; com um mapa

(«lAPPONIAE
II
Noua 8í accurata defcriptio. U Per R. P. Antonium Francifcum Car-

diiit
\l
Societatis IESV\lAd Elogia lapponica), e uma outra gravura (de grande for-

mato) representando o martírio dos quatro embai^dores e dos cíncoenia e sete

chrístãos seus companheiros. Tudo impresso em separado, sendo o mapa e a ul-

tima das duas gravuras, em folhas desdobráveis.

Muito apreciada. Os exemplares completos como o presente são preciosos e E.XTRE-

MAMENTE RAROS.

Uvlro exemplar. E.

Este exemplar carece de estampa grande ; no mais, perfeitamente conforme ao anteceden-

temente descrito.

5'JO FASCICVLOS
||
E I.XPPOMGIS FLOHIBVS, H SVO ADHVC MADliN-

TIBVS SANGVINE, 1|
COMIOSITVS !| A P. ANTONFJ FRANCISCO CAHDIM . ^

II
ô Socielute lESV

||
Proiiinciaí líippoiíiae ad Urbeiii

j|
Procuralore.

[|
QVI V/~> O/? ^ ^

LEGITIS FLORES, HOS LEOITE,
||
SIC QVONIAM POSITI SVAVES || MIS- '

CENTYR ODOKES.
||
(Vinheta tendi no centro as inicia es : I H S) || HOME,

Tyfis Jleredim GorbdUtH 1(146 || \\
SVPEHlOíiVM PEItMISSV. 10-4."

de IV ff. (prels.) iniims. e 252 pags., alem de 69 para o CATALOGVS RE-

GVLARIVM... e 40 para: MOllS FELICÍSSIMA... (as quais teem fioiíl.

especiais. E.

As primeiras IV II. inums. são para : front., que é orlado de 2 filetes ; Dedica-

tória ao SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO INNOCENTIO PAPAE X; Licenças;

Protestatio auctoris; ERRATA CORRIGE; e IN CATALOaO.->ii pag. 1 principia

o Prologo ao LECTORI... o qual termina na pag. 14, decorrendo de pag. 15 em

diante os ELOQIVM.
Exemplar com pequenos cortes de traça cm algumas folhas c contendo apenas 85 retrs.

-Edição original. Muito rara.

Ú91-Cardim {António Fí-ancwcoj-HELAG.AÕ || DA ||
GLOHIOSA MORTE

1|
DE / ,--^^0'^

QVATIÍO EMBAIXADORES 11 PortugULZes, da Cid;.de de Macao, com firi- ,^^
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'O

^61

coen
II

ta, & fele Chriftaõs de fua companhia, dego
|i
líiios todos peita fee

de Clirifto em Nan-
||
goíTaqui, (Mdade de lappaõ, a trts de 1|

Agofio de

1640.
II
603/ TODX& /IS 67/<CFA'S7:-l.YC7.4,S || de lua Eiiihaixaia, tiraria do

informai.-ões ver-
|i
dadeiras, & teltemunlws de vista.

||
PELI.O PADRK

ANTÓNIO FRANCISCO
|!
Cardim da Comp.inhia de IIÍSV Procurador

||
ge-

ral da Piouincia de lappaõ || ||
F.M I ISBOA.

||
Com tnòis n.< licenrns

7ieeeffarias.\\Xa Oljkitia de Louieiiço de Anueres Anuo de U)43. — In-i."

de XXIV ff. inums. E.

A folha I é para o frontispício; a II p.ira uma Dedicatória; «AO FELICÍSSIMO MO"
NARCHAllDom loaõ IV. o Reftaurador, Rey

il
de Portugal^ (datada e subscrita

:

Lisboa. 24. de Noueinbro\\ de 1642. \\ De vorfa iMageftadc
||
Leal vaffaUo \\

Aiito/iio

Francisco Cardim^); e da III à XXIV o texto da Relação.

De folha XXI eui diante decorre também uma 'Lifta dos Embaitadorcs, (^ de toda a

gente de fiia companhia.-'

Na parte inferior do frontispício, por baixo do titulo transcrito acima, a seguinte decla-

ração : «Taxão cfta Relação em vinte & finco reis em pspel. !1 Lisboa. 14. de laneiro

de 1643.
II
Me.iefes. Coelho-.

O texto da Dedicatória í impresso com tipo itálico, c o da Relação, com redondo.

Relação muitissimo interessante e do maior apreço. - Edição prítceps. Belo exemplar.

RARÍSSIMA.

5112 RELATION \; HE I,.\ l'HOVINCE II
DV lAPON ||

El^.niTt;
||

En

Portugais p:ir le Peie FriANçois ' Car^m de la Conipag"ie ile Iksv

D II
Procurcnr de cetle Proiiince. || DEDIEE 1| A I,A SAl.NTETE'

II
D'IN-

NOr.ENT X. ||TRAIJV1TTK|| Du Portngais en Italieii k Roma, & dela

II
Coppie Italienne, en François, par

|| le P. Fbançois Lmiieb || de la mênie

f.ompagnie.
|1 ^%^f^ ||

A TO VUNAY, \\ De 1'Imprtmerie d'AvniENQviNQVE.

li II
JI7. DC. XLV. ]n-12o de VI fí. (prels.) iniiins. e Ht)8 pags.

rtiKis. E.

As VI folhas prels. compreendem ; frontispício (I); Dedicatória : «Tressaint Pere- (da.

tada; «A Rome le 24. de Decembre || l&U.) (H. 11 e frente da III); Licenças (verso

<la mesma II. III): Proemio : «AV LECTEVR. (IV); Aprovaç.ío (datada e subscrita.

«Z.e 4. d'Octobre 1644. :: Mvnvs ViiEi.tfcvs. (frente da V); ^Extraict da Priíiileíc»; e

'APROBATION- (verso da mesma fl. V|. Interesçantissima e de muito valor para a

historia das missões no Japão. Bom e.xemplar. RARÍSSIMA.

. Relaçam da viagem do Galeam São Lovrcnço . 10 i9.—Vejaso:

Cumes de Brito [Bernardo),

tm- Cardoso (Fr. JoiTo)—P.VTII PERFCrilNA.
||
SEVS SVCCESÍOS, F ROA-

VENTV-
II
RA, iMORALlZVDA SOBHE A LETUA IiO

,

lagrado Texto, & lua

^, Liltoria, IIDIIílCASE AO ILLVSTIUSSIMO SENHOR DOM ||
AlVonIo de No-

<^ lonha, do Conlelho de fitado de
II
TiiaMageltade. COMPOSTO PKl.O P...

II
(Escudo d'i.imas de D. AíTonso de Noionlia?)

||
...

||
EM LISBOA

II II
Cem 08 licenças neceffouis. Na Officimi de Geraldo da Vinha,

'uno 162S. 10-4." de "VIU fT. (pi^ls.) inums. e 32Í) niiins. na frenio, alnm

(!u lima inum., final, conlendo, tui frente, as «Erratas sic corrige.».

As VIU ff. prels. compreendem: titulo; Aprovações e Licenças para a impressão; Poesirj

(em português e em latim) de António de Paiva em louvor da obra e do autor;

uma Dedicatória a D. Miguel de Noronha, e outra a D. Afíonso de Norcínha.

De pag. 317 em diante decorrem a Taboa e os índices, que são imprcísos a duas culns.

por pagina.

S/í';i/.VZ>.t 1'AII'fE
\\ l>A ('.iiNVEliTlDA

II
PIIiEi;lilNA,

II
KM MIS-

CVRSOS N:0I;vES, E PHEPICA- H mis, fiiiKl.Mlos na leira do cap. 2 do

C>
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liiiro Ciinonico, & íi-
;| grado do Ruth, de Moahila já BeithUuiiitn, »>i San-

eia,
II
Auõ do Chriílo verdadeiro Melsias, Peos, & lio- H mem, Hedeniiitor

do tçenero humano.
|| AO ILLVSTlilSSIMO SENHOR D. PEDRO DE (| Alen-

caílre Arcelii(('0 eleito de Brnpa. . .
i!
(Seu escudo d'ainias)

|!
Conjpolto

pello I'...
II II

£?)( Lisbcn. Com licença. Pov ilanoel da Si/Ivo, anuo 165 í.

10-4." de VI fl'. (prels.) inunjs e 214 nums. na frente, além de XII inums.,

finais, com os índices.

—

As dvas pnrtes em dois vots. E.

As VI pags. prels. inserem : titulo ; Aprovações e Licenças para a impressão; e Dedi-

catória a D. Pedro de Alencastre.

O texto das pags. numf. e os índices são impressos a duas colns. por pagin.i.

Clássico. Bom exemplar. As duas p.irfes reunid.TS são muito raras.

f)94— Cardoso (./orj*?)— Agiologio Lssitano dos Santos, e Varoens illvstres em ^ í^^rsJr O CJ
virlvde do reino de Portvgal, e svas Conqvlslus. Consagrado aos gloriosos <0't/ "^

S. Vicenle, e S. António, insignes Patronos destn inclyla cid.idedo Lisboa,

e a sev illvstre Cabido Sede Vacinte. Composto pelo Licenciado Ueorgo

Cardoso, natural da mesma cidaiic. Tomo I. Que comprcnde (fi ] os dnus

primeiros meses Janeiro, & Fevereiro, com s; us Commenl.irios. Em Lis-

boa. Com lodos aí itceurns. Ad Oijinnii Craesbeeckiana M flC Lll. In -fui. de

VI fT. prels. inums. e'570 pags., incluindo o Index, e 2 mais de Erralos o

ProliS'aaío,

Tomo II. Qne coniprehende os dons meses de Mano í' Abril,

com seus Commenlarios. Ibi. .Va 0//(i'. de Henrique Valente d'Ohvcira. Aimo

Ifi57. In-fol. de VI ÍT. prels. inums , 788 pags., incluindo o Índex, e 2 mais

do Enatas e Protestação.

Tome III. Que comprehende os dons meses de Maio, c" JumIio,

com seus Commenlarios. Lislua. \a O/jk. de António Craesbecck de .Mello...

.Ihhi) Itit^fi. In-fol. de VI ff. prels. inums , 905 p:ig. incluso o Index, e 3 mais

de Erralos e Proteslaçuo.

Tomo IV. Consagração á Im maculada Conceição da Virgem .Maria

Setihora Nossa, Pa lioeira do Reino. Composto por D. António Caetano do

Souza, C. R. Deputado da Junta da Rulla da Cruzada. Que comprehendo

os dous meses de Julho e Agosto, e com seus Commenlarios. Ili Na fíerfia

Olfic. Sijhiana,e dfi Acad^-mii Real. ir.DGCXLiy. Iil-tol. de XII 11'. prels.

inums. e 728 pags. incluso o Index.—Loie de 4 vols. F.

Obra clássica e muito apreciada. Tudo quanto se publicou. Belo exemplar ; com exce-

lente ene, da época. Bastante rara. // .,^

fiOõ—Cardoso (P. Luiz]— Receita universil, ou breve noticia dos Santos espe- ^ ^

ciaes advogados contra os achaq':es, doení;a», e infortúnios, a que ordi-

nariamente vive sugeita a natureza humana. Tomo I. (unico publicado).

Lisboa Occidental, Na Olficina de Jise^di Antomo da Sylra. M. DCC. XX Vil.

In-8.0 peq. de XXXV(ll-3ãr5 pags. E.

o96-Cardoso do Azevedo (.Um íi«).—HISTORL\ DAS ANTIGUIDADES DE
//_í7^

ÉVORA, PRIMEIRA PARTE REPARTIDA EM DEZ LIVROS, Onde se reKi- /S~X ^ ^
Ião as cousas, que acontecerão em Évora até ser tomada aos Mouros por •

'

Giraldo, no tempo Del-Rey Dom AlTonso Henrii.|uez ; e o mais que dahi

por diante aconteceo até o tempo presente, se contaiá na segunda parte,
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que para ficar mais desembaraçada, se põem no fim desla us Heys de

Poilugal, com suas gerações, e descendências. POH AMAI)01\ PATRÍCIO.
rfílJiElKA IMPHESSÃO, e à ciisla de FRANCISCO iVlENDEZ. EVOliÃ, Ka
OfíiHnado Iniversidade. Anno de 1739. Com Iodas as licenças neies.iarias,

E PlUVILEGIO REAL. In-4.° de XII fT. prels. inimis. ê o42-I[ pags. E.

Tratado de ficção satírica muito curioso. Impressão adornada de diversas viiilietas no
texto, l^rimeira e única parte publicada. Apreciado e pouco vulgar.

A^ O 5'J7— Cardoso e Silva, Júnior (.-1.) — Devaneios e crenças. i'ii-/o.- iN"« Typ. de

Manoel Josc Pereira, 1807. lii-S." de UG-IIl pags. E.

^ /y aOS—Carlenças {SI. Jmenil de).— Essais siir l'flistoire des Belles-Letlres, dcs
"^ Sciences et des Arts. Par... A l.yon, C.hez les Frerís Diiplain, rtie Mercicr.

M. DCC. LVII. Arec Apjjrobation Çy- Privilege du RoL In 8." peij., 4 lonios. E-

Os frontispícios, impressos a preto e a vermelho, são adornados com uma pequena

vinheta alegórica aberta a buril em chapa de cobre (Deíamo:ice del.J', e os volumes

com uma e i-tête pelo uiesniô artista e com uuu gravura ímijressa aparte {D^tanto.í.e

iiiv.—Júiibert scutp.). -Ohví interessante, apreciada e pouco comum.

i'.l'J— Carmo Velho d© Barboza (^h/o;iío rfo'.- Menioii.-i iii-toiici d;i ..iitit;MÍ-

daile do Mosteiro de l.era. cl.amada do Ra'io ; da oídt m a que pi rleiíccu,

das dilTerentes alterações, que teve, o dos primitivos povos, que por estes

titios habitaram. Por... 1'orlo: Iijnncio Corrêa. ISòi. (Xa Tiip. de Se'^astwo

José Pereira). In-4 " de VI-III 91-1 pags. li.

GOO- Carneiro (Josc Aiigxsío).— Apreciações de vários esiritores feitas á Me-
''^)

(f/l
^ iiioria liistóiica, genealógica e bíograpliica da Excellcntissinia Casa do

Abrantes, colligidas e pulilicadas por... Porlo: Imprensa CioiliMção. .

.

Í.SSti. ln-8.0 doCSpag.s. B.

Interessante e apreciável pelos nomes que subscrevem as apreciações aqui insertas.

Iintre elas destaca-se uma carta de Camillo CastcUo Branco e a apreciação á Memo-
ria que este prcclarissimo escritor publiclra nos seus Serões de S. Miguel de Seide

e que aqui ocupam as pags. 41 a 53. -Pouco vulgar.

/;^ 11 ,^x^
t^'" Memoria histórica, genealógica e hiographica da E.xcelleiílissiina

I m4\0 C.isa de Abrantes, por. . . Poi ío ; 18SH. In-S," 2 tomos de 154 e 1.59 pags. B.

Estimada e pouco frequente.

60f Resenha histórica e archeologica do Mosteiro de Lessa do Bailio.

CT)//^/^/ |(!om notas tnographicas e genealogcas^ Editor e proprietário Joíc Lo]cs
'^'*^ '

da Silva. . . Porlo. 1890. {Impr. Commercial . In-8.° de 175 pags. B.

t;i;(-Caro de Torres (/VdmiVo;—HISTORIA PE LAS ||
Ordenes Mililares de

.-, Santiago, Cala-
II
traua, y Alcântara desde su íudaciõ

|!
hasta el liey [)on

C'
^

I ilipe Segundo
II
Administiador perpetuo delias.

||
ORDENADAS POR EL

L'CÊCI-|| ado...
II

...
II
Dirigida al iitY don fi-|1lip( mi Nuostro

!-. Mor
II
CON PRIVILEGIO MAL.

\\
En !\Jadrid. Por luan GonçaU^. Ano de

!l leso. In-fol. de XVI ff. (prels.) ininns. c 252 nums. na fi«nte. E.

As XVI ff. prels. inserem ; titulo (acha-se dentro de elegante e artística portada gravada

a buril em chap.i de metal, a qual tem nos lados lateraes os retratos de Carlos V e

Felipe IV); outro titulo; .HISTORIA
:
DE L.\S ORDEíJEá MILI- i tares, Bulas

Conseruatorias, y defên- 1| sa de su jurisdicion.-; "Suma de Priuílegio.»; .SVM.\ DE
' TASSA.i; *ERK.\TAS.í; ^Censura dei senor Liceciado Gregório !

Lopez Madera...»;

' Aprouacion dei Obispo de Vgento.. ; • LICENCIA DEL ORDINÁRIO.- ; Privile-

gio leal; Dedicatória de Thomas Outerius Aveudanus a Pizarro de Orellana (Em

Ó'^'^
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latim); «TRASLADO DE LA PROVISION QUE SV MA- H gesUd manda despachar

todos los anos....; e Dedicatória: «A LA 1| CATÓLICA ;
Y REAL MAQESTAD DEL

REY DON FELIPE... QVARTO....; c PROLOGO..
A portada está assinada: Alardo de Popma fecit Matrítl-O texto da Dedicatória a D.

Filipe IV e o da obra propriamente dito são impressos a duas colns. por pagina.

Estimada. Belo exemplar. Rara.

604 — Carrere. — TABLEAU DF, MSBONNE, EN 179ti; SUIVI DE l-ETTRES ^ ^-/o O
ÉCllITES DE PORTUGAL SU!! L'ÉTAT ANCIEN ET ACTUEI. DE CE nOY- S /
A UME. (Logar de vinheta do ornamento tipográrico). A PARIS, CHEX H.

J. JANSF:iV, UIPRIMEUR LIBRAIRE, RUE BES SAINTS-PÈRES, JV.o

1195, F.S.G. 1707 (AN V/).— ln-4.» de 443-VI pags. E.

De pag. 333 a 427 decorrem : ^Lettres || écrites \\ de Portugal, Sur 1'état aiicien et actuei de

ce royaume. Traduitas de 1'anglois.» ; e de 429 a 438 : •Porirait historique ;1 du Mar-
quis 11 de Pombal.^

Estimada e rara. ^ ti

(iCri— Carrey {ttniU)—L'Amazone— I.cs revoltes du Para, par... Noiívelle édi- {^"^
tion. Poris; íAkhú Lèvy Frères... 1860. In-8.° de 1V-337-II pags. E.

No mesmo lote as duas seguintes obras do autor: LES MÉTIS de la savane, par. . . Pa-
ris, ibid., 1S57. ln-8.o de 1V-327-I pígi.-HLílT JOURS sous 1'Équateur, par...

/*/., id!., 1S60. (No verso do ante-rosto : Impr. de Édoaard Bloí). In-8.o de IV-252

pags. E.

Carrière (.•!.)— Veja se : Lmter (.V.)— Grainmaire arménienne. .

.

tiOG-CARTA CONSTITUCIONAL
||
DA

||
Monaichia Portiigueza,

1| DECRE- -P /«^ O o
TADA, E DADA

||
PELO

1
liEl DE POliTUGAL E ALGARVES D D. PEDRO, O ^'^

II
TMPERADOK DO BRASIL,

||
AOS |1 29 DE ABRIL,

|1
DE 18213.

||
(Escudo

d'armas reais portuguesas)
\\ LONDRES: \\

NA OtFIClNÁ TYPOGRA-
PHICA DE C. WHITTINGHAM, COLLEGE,GHlSWlCK.

\\ M.DCGC.XXV III.

ln-4.» gr. de fiontispicio e 76 pags. E.

Bela edição, •: mandada fazer á custa dos Portuguezes que assignarão o Memorial apre-

sentado a S. Magestade. (D. Pedro IV). Tiragem limitada a pequeno numero de

exemplares. Este, que tem o n.o S e que foi pertença do Ten.*^ General Francisco

de Paula Azeredo, está revestido de uma linda encadernação (inteira de carneira

verde), com a lombada e as pastas artisticamente ornamentadas a oiro. Na pasta da

frente vem o titulo e um pequeno escudo d'armas reais, impressos também a oiro.

-

Rara, -sobretudo exemplar nas especiaes condições do presente.

607-CARTA
||
DE EDIFICAÇÃO,

|| GLORIOSOS TRABALHOS || DOS ||
MISSIO-

NÁRIOS
II
da Companhia de JESUS,

|| NA MISSAÕ ||
DE MADURE, || E MA-

RAVILHOSOS SUCCESSOS, QUEjiDoos nella obrou no anno de 1740.
||

DADA A' LUZ PELO
jj
PADRE PROCURADOR

|i
DA MESMA MISSAM,

||
e

Província do Malabar da mefuia
||
Companhia.

||
(Vinheta tipográfica orna-

menlal)
||
LISBOA :

||
Na nova Officina SYLVIANA

\\
|| M.DCG.XLVl.

II
Com Iodas os licenças neceffarias. In-4.° de 48 pags. B.

Na pag. 1 o titulo; a 2 está em branco; e nas 3 a 48 vem o texto da Carta, ou Relação.

Curiosa para a historia das missões na Província do Malabar no ano de 1740. Apre-

ciada e muito para.

H08-CARTAIIDE EDIFICAÇÃO, || GLORIOSOS TRABALHOS 1|
DOS 1| MISSIO- /

NARKiS
11
da Companhia de JESUS,

||
NA MlSSAÒ

||
DE MADUKÈ, || E MA- S^S'^- ^ <^

RAVILHOSOS SUCCESSOS, QUE
i|
Deos nella obrou iio anno de 1743 l DA-

DA A' LUZ PELO
II
PADRE PROCURADOR

[j DA MESMA MISSAM,
||
e Pro-

víncia do Malabar da meíma
||
Companhia.

||
(Vinheta lip. de ornamento)

|]

19

J^-d/'
O D
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"^S

l.lSbOA :
li
Xa iiura (llpcwa Sylviana

\\ i|
M.BCC.XLVIl. |i Com todas

as licenças neceffíiriís. In 4 o de 55 pngs., afora uma em branco, final. B.

Na pag. I (a 2 está em branco) o titulo, e nas 3 a 55 o texto da Carla. - Interessante.

Muito rara.

GOy—CARTA DE
||
HVM ESTU|iAi\TE

|| DE COIMRRA A OVTRO |1
em Lisboa.

1|

(Escudo d 'armas re.TÍs porlugiiezas, ladeado por dois anjos empu-

nhando os pendões da ordem de (^hristo)
||
FM LISBOA.

\\
1| Com

todas as lúençus neccfídriaí.
\\
Por Paulo Crasbeeck Ímpre/Toy, & Livreiro das

Ires Ordens MilUiires\\ Anno de M.DC.XXXXII
|| A cvfla de Lourenço de

Queirós Lirreiro do Eftado de Bragança. In-4." de IV fí. inums. B.

Muito interessante. Vem no fim datada: «Coimbra, oy Lunes 29. de Setiembre de 1642.

anos.>- Raríssima.

Caria dei levanlaraienlo. .
.— Veja-se: Crónicas...

tílO-CARTA,
II
QVE Rsr.iunio VN || cortezano de Madrid a vn Sei"ior de tilulo

Q (P [| de Andaluzia. (No fiin : Na, Olfirina de Lourenço de Anuereií. Nas licen-

ças: J.i^hoa, lO-JlJ. In-i." de IV 11'. iniims., semlo a iillima para as LICEN-

C,AS. B.

Não tem frontispício propriamente dito; o titulo transcrito acima vem no alto da frente

da primeira folha, encimando o texto. -Interessante. Muito rara.

O II -CARTA
11
(COT'! A

||
DA) QVE OS ESTADOS

1|
DE OLANDA ESCRE- 1| ueião

a Sua Mageftade o Sere- 1|
nifr-inio, & PolHnlifsiino Se- 1|

nlior Hey Dom loaô

O
II
iV. de Porti:gal.

|| COM OVTK\ RELAC.AÕ UA |l entrada, que o Fronteiro

Môr Dom Gal-
|1
taõ Coutinho fez pelo Reyno de

||
Galiza en noue de Se-

tembro
ll
d( fie Anno de 641.

|| |] Com todas as licenças neccCíarias.

II
[mprtfso por lorge fíodri'jues.

\\
Amio 1641.

\\
Acvfui de Lourenço de Quii-

rós, liiireiro do || Efwdo de Bragança. In-4.'' de IV ff. inums. B.

.K Carta ocupa o verso da primeira folha e frente da II, e a Relaçam o verso desta

mesma H. II e as III e IV.

O te.xto da Relaçam é encimado pelos seguintes textuaes dizeres: RELACAM QVE
EM SVS-

II
taiicia contem a carta, que o Oeneral Dõ GaftaS Cou- ||

tinko efcreueo

a Sua Mageftade de 12. do prefe:ite \\ mes de Setembro de 641. fobre a entrada,

que \\ com o exercito da Prouirtcia de eittreW Douro, ^T* Mitlio fez em Galiza
\\ fe-

gunda feira que foraõ no- \\ ue do dito mes.

O titulo no frontispício acha-se dentro de moldura formada por um filete.

Interessante. Bom exempar. Muito raro.

612-5-^ lESVS^ CARTAS QVE OS PADRES |; E UiMÃOS DA COM-

PANtilA DE
II
lesus, q andSo nos lieynos de lapão e-creiíerão 1| aos da

mesma Compiinliia da Ir.dia, e Euro-
i!
pa, des do anno de lõiO. até o de

66.
II
Nellas se cota o principio, socesso, e bõdaio da

||
('hrislandade da-

quellas parles, e vários ccstu-
||
mes, e idolatrias da gentilidade.

||
Im-

pressas por mandado do lllustrissimo, e Reueren- 1|
dissimo penhor Dõ

loão Soarez, Bispo do Coimbra, Conde de Arganil. &c.
||
(Logar do escudo

d'armas do mesmo Bispo—gravura em madeira)
||
Forão vistas por Sua Se-

nhoril Beverendiss. e Impres-
\\
sos cú sim licença, e dos Inquisidores, em dini-

bra
II
em casa de .\nlonio dí? Marijs. Anno de 1070. In-S.» peq. de XX ff.

(prels.) inums. e cccccclxix nunis. na frente. E.

As XX folhas prels. inums. inserem: titulo (I-o verso da fi. está em branco); Dedicató-

ria: -f^ AO MUY ALTO E || MUYTO PODEROSO ZE- 11 lador da fee Dom

^Co/l"'
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Sebastião, primei-
: ro deste nome, Rey de Portugal, ;e dos Algarues, Sentiôr de

Oui-
II
ne, » do Comercio, e Conqui-

1|
quista (sic) de Affrica, e da In- 1| dia. 6ic.

|1
loão

Bispo de Coimbra felicidade e; vitoria dos imigosUda fee.» (II e III; <f-^ PRO-

LOGO. ^-^ II
Aos douotos leytorcs loão

||
Bispo de Coimbra.> (IV e V) ; < ^-^ IM-

DVLGE^4CIAS
||
QVE O NOSSO SANTO PA- J dre o Papa Pio quarto, concedeo

para as partes da Índia, e Brasil, em fauor da
|| conuersam dos infieys a nossa 11

santa fee Catholica. 'i Pio Papa quarto. Ad fu- 11 turam rei memoriam.» (VI, VII e

frente da VIII); <f-^ CARTA QVE ES- ;| creueo o Papa Pio quinto nosso senhor

II
ora na ygreija de Deos preside |1 te, ao Viso rey (que entam '; era Dõ Luys da

Tayde) [[ e ao conselho da H índia. || Aos amados filhos, nobre varão,
I|
Viso rey, e con-

selheyros do Se- 11 renissimo Rey de Portugal
|| e dos .Mgarues nas par- 1; tes da índia

Ori- ental. Pio Papa Quito» (datada e subscrita no fim: «Dada em Roma 1| em São

Pedro, Sub annulo piscatoris, a onzeU Doutubro, de 1567. Anno segundo de nosso
||

Pontificado. 1| António Florebelo Lauelino.») (verso da mesma VIII, toda a IX e

frente da X-o verso desta está em branco) ; «*1 Alguas cousas que pareceo deuerem

i;
se declarar nestas cartas.» (fl. XI e parte da frente da XII); «Tauoada das cartas,

que vão neste |! Muro, com a distinção dos annos em II que forão escritas.» (desde o

verso da mesma H. XII até final do verso da XVIII) ; e «•] ERROS MAVS NO-
TAVEYS» (ff. XIX e XX).

Nesta preciosa edição são reproduzidas 82 Cartas, a saber: «Cartas do anno de 1549.

>

(1 a 7) -«Cartas do anno de 1551.» (8 a 10) -«Cartas do anno de 1554.» (11 a 14)-

Cartas do anno de 1555.. (15 a 21)-. Cartas do anno de 1557.» (22 a 25)-«Cartas

do anno de 1559.» (26 a 30)-«Cartas do anno de 15bO.> (31 a 33)-«Cartas do anno

de 15Ô1.» (34 a 37)-«Cartas do anno de 1562.» (38 a 45)-«Carla3 do anno de 1563..

(46 a 51)-.Cartas do anno de 1564.. (52 a 60)-.Carla3 do anno de 1565.. (61 a 71)

-e «Cartas do anno de 1566.» (73 a 82).

No fim da frente da ultima folha, como que em remate do texto, o seguinte registo tipo-

gráfico :-«Impresso em Coimbra em casa de António || de Maris Impressor e liureyro

da Vniuer-
II
sidade. Acabou-se no mez de lulho, H de ÍV1.D.LXX.>

A impressão, excelentemente executada, foi feita com belos caracteres redondos. Nas fo-

lhas clx.xvij a clx.xxij são reproduzidas diversas palavras ou assignaturaf em cara-

cteres chineses.

O presente exemplar contem diversas folhas imjjressas, no século XIX, na tipografia

particular do Visconde de Azevedo. Das folhas nestas condições dá conta a seguinte

nota ms. firmada pelo mesmo Visconde de Azevedo em uma das guardas da frente

:

«Este exemplar, a que faltava o froiitispicio e larias folhat em seguida até d folha.

50 exclusive, e no fim desde fotlias 655 até final, foi reparado tirando-se um exacto

fac-simile do seu frontispício e imprimindo-se as folhas em caracteres typographlcos

os mais simllhantes aos a'ítigos que foi possifel. Não se incluiu aqui a carta do P.'

Luís Frois, que n'esta edição devia começar a pag. 669 por ser \isivelmente acres-

centada a ponto de não estar no índice do livro, como pode ver-se. Veja-se Dic. Bi-

bliog., tomo 3, pag, 52, — Visconde de Azevedo.^

Compilação interessante e valiosíssima para a historia das missões no Japão e na China,

e dos usos e costumes dos naturais desses paizes no século XVI. Edição preciosa e

raríssima.

6 13 -CARTAS (lESVS.
1| ) QVE OS ||

PADRES || E Irmãos || da Companhia de

lestis escieiie-
||
rão dos Reynos de laprio & China l| aos da mesma Com- /

panhia da In
|l
dia, & Europa, dtsdos annos

||
de 1549. alé o de |1

1580.
|| ^ yQO/.

1'1UME1R0 TOMO. ||Xellas se conia o principio, socessos, & bondade da <=^ '

Cris-
II
tandade daquellas partes, & vários costumes, falsos ritos da genti-

lidade.
H *\ "Impressis por mandado do Reiíerendissimo em Cristo Padre

dom Theo-
||
tonio de Bragan(;:a Arcebispo d'Euora.

||
{Logar de um escvdo

com as armas do mesmo Arcebispo, aberto em maiZwra) || •] Impressas com

licença & approuação dos S3. Inquisidores
||
& do Ordinário

11
Em Euora

por Miincel de Lyra. Anno de M. D. XCVIII.
\\

. In-fol. peq. de II IT.

inums. e 481 nums. na frente, com duas coluns. de impressSo por pagina.
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SEGVSDA PARTE tias carias do Japão que escreveram os Padres

e Irniiios da Companhia de Jesus.— /í«í(i parte íi»o tem ro/to próprio e por-

tanto não Índia o lognr nem a data da impressão, que decerto é a mesma da

anterior, pois é em ludo coiilorme, viesmo até no próprio pnpel.— In-ful. peq.

de 267 ff. nunis. na frente.

—

Ag dtins parlex bem K.

As duas ff. inums. cia l.a parte coiiipreendeui : froiit. (frente da II. No verso as licenlas c

viíto? de Frey Manoel Coelho : Diogo de Sousa ; Tlieotonio Arcebispo tfEuvra

;

Marcus Teixeira, e Damião Daguiar) ; e a Dedicatória AOS BEMAVENTURADOS
\\
PADRES FRANCISCO XAVIER, E SI- \, mão Rodrigues, cõpanlieiros do Padre

Inácio de Loyola, fundador, da Religião da Compan/da de lESVS, Theotonio fi-\\

lho do Duque de Bragança dom lamcs indigno ;|
Arcelns/io de Euom (datada no

fim : Em Euora a vinte O seis de Março, de I59S).

A 2.a parte abrange as cartas escritas desde o ano de 15S1 ao de 15S9.

É esta a colecção mais extensa que se iuipriuiiu em Portugal, d'csta espécie de relações

da mais alta importância histórica. Compreende ao todo- como indica Inocêncio—

•duzen'tas e seis cartas, muitas d'ellas extensíssimas, e abundantes em descripções e

noticias do paiz. Silo por isso, -diz ainda aquele ilustre bibliógrafo— e pelo estylo

uiais notáveis as dos padres Luis Frúes, Gaspar Coelho, Gaspar Villela, Luís d'Al-

meida, Lourenço Mexia, etc. -Ha também umas cinco de S. Francisco Xavier...»

São estas cartas, por certo, as relações mais verídicas e interessantes que se possam

desejar ácêrca do governo, policia, caracter, usos e costumes civis e militares, e geo-

grafia do Japiio no século .XVI ; e sobretutlo para a historia das missões que predi-

caram n'esse reino.

A impressão, primorosa, é feita com excelentes e muito legíveis caracteres redondos e

embelezada com curiosas iniciais abertas em madeira. Em alguns pontos do texto

vem também, como documentação, diversos trechos ou frazes em caracteres japoni-

cos, os quais trazem, pela superior, a respeliva tradução em português.

Exemplar em perfeito estado de conservação, e porisso verdadeiramente precioso.

OBRA IMPORTANTE E DO MAIOR APREÇO. EXTREMAMENTE RARA.

614-CARTEL 11 DE DESAFIO, V
|i
PHOTESCION CAVALLliRES- |: ca de ['on

Quixote de la Manclia Caualle-
||
ro de la trifle figura em defenfion

||
de

ff O liis Caflelliinos.
1|
(Lognr de vinheta representado iini combate, á pistola,

entre dois cavaleiros— toscamente t;ravada em madeira)
1|
EM LISBOA.

II
Com tcd.s as licenças thceffarirs. II

Nn Olfirina de Doiiingos Lopes Rofa.
\\

Aciifta de Lourtnço de (Jiidrós Lmreno do Efiadj 1; de Bragança.
\\

. .. In-l."

de IV tT. inums. li.

O texto ocupa as folhas II a IV e vem no fim datado e subscrito: «...Hecha en Ia'

Ciudad dei Tobofó a 29. de Octobre de 1641. aiios.
|j
El Cauallero de ta triste Jigura>.

O verso da primeira folha está em branco, e o titulo aclia-se emoldurado por tarja im-

pressa com peqs. vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas.

Interessante. Belo exemplar. RARÍSSIMO.

6l5- Carvalho {António Joaquim de,—Os Toiros: poema heroi-comioo. Lisboa,

Na Typ. Niinetiana, Anno ilõtí. In-8." do .\-89 pags. E.
'

Estimado. RARO.

Ó-/Í

HO o

61G— Carvalho (António José de].—O Rt morso. Romance social. Com uma Cíirla

^ pelo sr. António Feliciano de Castilho. Lisboa: Ecilor, A.•M. Alçada Paira

— 1869. (Tl/p. rnifirsal). In 8.° de 32o pags. E.

A Carta de Castilho acha-se inserta nas pags. 7 e 8. No mesmo volume estão encader-

nadas diversas obras de outros autores.

617— Carvalho (P. António Luiz de).—Vida do glorioso S. José Calnsaiis da Mãi

de Ueos, fundador, e Patriarca da sagrada religião das Escolas Pias, tra-
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1

ss-o^o c

fluziíJo no idioma iiorluguez por iinin Juvoto do inesmo santo, e dada á

luz... j.elo... Lisboa, Na liegia Oijic. Typ. Anno il. DCC.XCIX. in-8.°

peq. de XIII-lX-XI-370 pags. E.

Ilustrada com uma gravura a buril "(Neves fez).

tíl8 — Carvalho {Augualo de).— O Drasil. Colonitntão e emigração. Volume pri- //^ ^ ^^
meiro.. (Historia). Contendo um specimen das cartas de doações e loraes /ry '

^^

de capitanias, o Regimento dado ao primeiro governador geral do Brasil,

Alvarás, Cartas regias, dos tempos coluniaes.. Purto: Typ. de Bartholomeu

H. de Moroes, 187Õ In 8." de LI V-1 1-454 pags. lí.

Exemplar conservando a capa da brochura, que apresenta o escudo d'annas imperiaes

do brasil.

619-Carvalho (Jorge A')-RELAÇÃO H VERDADEIRA ||
DOS SVCESSOS DOU

CONDE DE CASTELMELHOR,
||
prelo na cidade de Cartagena de índias, &

hoje linre,
||
por particular meroè do Ceo, & f aior delRey

jl
Dom Io3o IV.

noílo Senhor, na
||
cidade de Lisboa.

||
(Logor de grande escudo alegórico,

tendo no centro as armas de Portugal)
|| EM LISBOA. \\ Com toda» as licen-

ças neceffatias. ||
Na Oflicina de Doviingos Lopes fíofa. Anno 16A'2. In-4.'' de

XII fT. prels. inums. B.

Relação interessante e estimada. Publicada anónima. MUITO RARA.

620—Carvalho Azevedo Mello e Faro (D. .luaqiim de]—Antiguidades de S. ^-^^ /^
Martinho de Mouros, do concelho de Rezende e de algumas freguezias ''<C'^

actualmente pertencentes ao mesmo concelho. CoUigida de antigos escri-

ptores por... Porto: Typ. Occidenlnl, ISOn. In-8.° de 70-1 pags. e um bom

relr. do autor. B.

6'âl — Carvalho da Silva (Pramicv)—Vida do admirável padre S. Theotonio, -^ y^ O <^

Cónego Regular, e Primeiro l'iloi- do Reil Mosteiro de S. Cruz de Coim- ^' -^^

bra... Publicada pelo Lictnoiado.. . Coimbra: M.IiCC. LXIV. Na Typ. da

Academia Liturgia... In-8.° peq. de XX-226-II-87 pags. E.

Estimada. Ao exemplai' está apensa uma folha com a arvore genealógica de S. Theotonio.

622—Carvalho de Ataíde (Mamul ái;)-PERlCOPE GENEALÓGICA,
||
Y ||

LlNEA ^Z y
REAL,

II
SEPARADA AQVI

|i
De las muchas otras, que la

||
acompanan en IZ^O /?S

^ '

las Casas
|1
à quien toca.

||
Por el pbior ||

Don Tiviseo de Nasao,
||
Zarco, /

y Colona.
|1 (^f^) {>h) (^f^ li

EN NÁPOLES. |í |1
Por Novelo

de Bonis. ||
Con facultad de los Supeiin-es ln-4.° de frontispício e 91 paga.

nunis., afora duas inums., e uma em branco, finais. E. (perg.)

No verso da folha do frontispício um trecho (quatro linhas) de : cD. Hieronimo in

quadam Epist.); e nas duas pags. inums. ; «Arbol de Costados de la Princesa de

Barbanzon ».

As margens do frontispício são embelezadas com tarja tipográfica, impressa com peqs.

vinhetas de ornamento, simetricamente dispostas.

Obra não citada por Barbosa, Inocêncio nem Matos ! e da qual não sabemos onde tenha

aparecido algum exemplar á venda. Belo exemplar. RARÍSSIMA.

623 THEATRO
II
GENEALÓGICO,

II
QVE CONTEM AS ||

ARVORES DE
• COSTADOS

1!
Das principaes Famílias do Reyno de Portugal, & suas Con-

quistas.
II
Tomo I. (e único) || PELO PRIOR \\ D. TIVISCO DE

||
NASAO ZAR-

CO, Y COLONA.
II II

EM NÁPOLES. \\ Por NOVELO DE BONIS,
||

/âo/'
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Anno M.CX II. (sic—4712?)
i|
Com permissão dos svpdiore». In foi. de IV fí.

(prels.) inums. e 231 nums. na frente, contendo arvores genealógicas. E.

As IV ff. prels. compreendem ; frorilispicio (no centro do verso da folha uma peq. trans-

crição d'um trecho em latim de D. Hyeroit. in quadam Epist.); A QUEM LER.; e

INDICEW DASW ARVORES, \\
Que contem...

Obra muito apreciada, e hoje bem dilicil de encontrar no mercado; e para cuja rari-

dade concorreu, de certo, o terem sido mandado;' recolher todos os exemplares, por

Alvará de 28 dt Agosto de 1713, passado pela Meza do Desembargo do Paço. Nele

se declara que o Tlieatro não tem fé, nem ciedito, e por isso que as justiças em

qualquer parte que o acharem o recolham, e o tragam á Meza citada...

62i— Carvalho de Macedo Malafaya (.Uífliii/) ;1 Gloria portugiieza acgam illus-

trada nn despedida (ia . . . Senhura M;irqiie/.a de Tavor.i, acompanhando seu

esposo o. . Sftih.ir Marquez de Távora, P:tra o Vi-Reynodo dos Estados

da Indin. . Por... Lisboa : iWi Officina de Pedro Ferreira.. . Aiuw do Se-

nhor MDCCL.. . In-V.''de24 p;ií,'s., alóin de uma !T , final, com uma figura

representanlo a Fama eiripmiliiaido a respectiva tioinhetn. D.

625-Carvalho de Parada (.4»Mh;o!- ARTE || DE REYNAR 1! AO POTENTÍS-

SIMO UEY. 1). I0.\0 IV. nofio Senhor |1
RESTAVRADOB D.\ LIRER- ||dade

Portugneza. H .Grande escudo d'arinas reois portuguesas, ladeado por dois

anjos segurando com uma das mãos a coroa leal que encima o escudo, e

com a outra os pondo' s da Ordem de Cristo. Por bai.xo a esfera armilare

a divisa de I). João II: um pelicano ferindo sangue para .-dimentar os fi-

lhos)
II
Pello Doutor .António (^arualho de Parada |1

Aciprefte na Sè de Lis-

boa, ora Prior de Pucellas Protho- 1|
notário Apostólico, &= vifitador do

Arcebilpa-
||
do de Lisboa. |1 || Cohí todas aí licençaa necefsarias.

||
EM

BVCEI.ASW Por Paulo Crasbtek. Âr,no de i644. Ir-f.d. de Y ff. (prels.)

inums., incluindo o fronlispicio, e 296 nums. na frente. E. (p:rg
)

Carvalho Parada é um dos nossos primeiros e mais estimados clássicos, e esta obra o

seu melhor trabalho literário. Edição primorosamente executada pelo afamado e hábil

impressor Paulo Craesbeck.

Os exemplares são hoje extremamente raros no mercado. Este nosso acha-se perfeita-

mente conservado, mas, infelizmente, falho de três ff. prels. Ainda assim mesmo,

é de muito apreço e valor.

t)á6 Discarso poMtico U nd ido em la doutrina de Christo nuesiro Senor,

y de la sagrada Escritura Si conviene ai govierno espiritual de las almas,

o ai temi oral de la HepuMica aprouarse el modo de predicar de repre-

hender a los Principts, y Ministros... En Lisboa: Con todas Ijs licenças

necessárias. Por Pedro Cruesbeeck Iii.preasor dei Rey. Ano M. DC.XXVII {{627).

Iii-4.» de IV IT. inums. e 22 nums. na frente. E.

Opúsculo não citado por Inocêncio. Belo exemplar. Raríssimo.

Carvalho e Araújo {.Ve.vnndre Herculano de)— Veja-se: Hercxdano {Alexandre).

/ , ti27^ Carvalho e Mello (Sebastião José de)- Mômoires de Sébastien-Joseph de

(--\ff /) ^' C.uvollio et Melo, t^onde d'Oeyra,s, .\larquis do Pombal, Stcrélairo d'État

^7''' ^ premier Ministre dii Roi de Portiigrd Josepli I. .4 Lisbonne ; Et se troitfe

a Bru.velles, í.hes tí. Le Francq . . . Imprimevr-Libraire M-DCC.LXXXI V.

In 8." piq , 4 tomos de XXX-ll-2'17, 11-267, 11-220 o 11-237 pags., em dois

vols. E.

t4 O O
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As XXX pags. prels. do tomo I inserem: titulo e ^PRÉf-ACE-; e as 11 imediatas um
«AVERTISSEMENT..

Interessantes e curiosas. Estimadas e os exemplares pouco vulgares no mercado.

628— Carvalho e Menezes (Joaquim Ahtuiiio rtf)— Memoria geográfica e politica

das possessões porlngiiezas n'Africa Occiíleníal, que diz respeilo aos rei-

nos dd Angola, Benguela e suas dependências. Origem de sua decaden- Ja*
cia e atrazaniento, suas conhecidos prudnijões, e os meios que se devem
applicar para sen inelhoratnenlo, de qne deve lezullar mui grandes van-

tagens á monarquia. lÀehoa. Armo li^Sl. T}/p. Carvnihense. ln-8.° de IV-41

pags. B.

Não vulgar.

Carvalho Mascarenhas (Jcuo)— Memorável relaçani da perda da nao Co-

ceiçam. .
.—Veja-se : Gomes de Bnto {Bnnutdo).

629— Carvalho Moreira (Francis -o Itoqiie de)—Portugnida Poema em XII. Can- .Á^^ (^
los : Cujo assumpto he a primeira tenlaliva da França em se apossar de ^
Portugal, e os esforços, e trabalhos delle para a frustar, até vir pela ex-

pulsão de Junot a conslituir-se no seu antigo estado de Independência.

Obra... Lisboa: \a ímp. Iteijia. Aviw 1816. Com Licença. In-8.° peq. de 438-

VI pags. E.

I'oenia estimado. Bom exemplar. Pouco frequente.

630—Carvalho Saavedra Donnas Boto [Luiz Maria (ie)--Apotheose do Illus- //•M ^
—

í'^

trissimo Senhor António da Costa e Souza (Veiga Júnior), e das outras jT- M-
nobres viclimas que solTrerão o martyrio pela pátria, nas margens do ver-

dadeiro aos 22 d'Outuhro de 1846. ('omposta para perpetua memoria por •

.

Porío : ÍS4íi. íia lyp. de Faria Guin.arãcs . . . In 8." de 452 pags. E.

631-Carvallo (Lvii Alfonso de) -Ci^^iíi DE A1'0L(), DE
||
LAS EXCELÊNCIAS,

Y DIG
II
nidad y lodo lo que ai .'\rte Poética y versifi-

||
caloria pertenece.

Los melodos y estylos que
||
en sus obras deue seguir el Poeta. El de-

corpy
II
adorno de figuras que deiien tener. y lodo lo

|
mas a la Poesia

tocante, significado por el ' Cisne, y insígnia preclara de
||
los Poetas.

||

Por Luys Alfonso de Caniallo clérigo. Dedicado
||
a don Henrique Pimen- /

tel de
II
Quifiones.

j]
(Marca do impressor— de desenho quasi igual á que

vem no frontispício da primeira ediçSo do D. Quixote de Cervantes)
||
Con

licencia dei Comejo Real ||
En Meiina dei Camjo, Por hian Goãinez

||
de Mi-

llis. Alio. i(i02.
II II

A roíta de Pedro Ussete, y António Ciiello. ln-8.°

peq. de XVI IT. (prels.) inums. e 214 nums. na frente. E.

As XVI folhas compreendem: frontispício (l)- -7"/ISS/l«, 'ERRATAS' e ^Aprobacion.

(U)- Privilegio de «£L REY. (Ill e IV) - ^El Capitan don Atonso de Moscoso,\\al

Aiictor. \\ Soneto*; ^Dedicatória a don Henrique Piinen-^\ tel de Qulnones^; *Romanee

de don Lopo de Oinana, ai |1 Cisne de Apolo»; e ^Soneto dei Licenciado Diogo Gar-

cla\\de Sierra, y Omaiia, a la pa-\]tria, y Auctor> (V a VIII)-€>t tos discretos

Poetas el Auctor. (IX, X e frente da XI); e «TABLA DE LOS DIA- H logos, Paragra-

phos de to-!| do el libro.» (verso da XI até final do verso da XV-a XVI está toda

em branco).

O texto d'esta curiosa e estimada Arte poética, dividida em quatro Diálogos, está enri-

quecido de numerosas poesias em vários metros de rima.

Edição primitiva e parece que única. BelO exemplar ; com encadernação antiga e bem

conserv.ida.- MUITO RARA.

Oc
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9/Ó-
- O

632—Casal [Fcd Gaepar íZo)-Axiomata Criftiaia... CONIMBRICAE.
B. L. (1550).

(Segue a exacta reproivçCio fito-zincogrójica do frcnlirjiicio)

:

AxiomaraChriíliana
£x iiuinis fcrifiuris^ çj-Janílk patrilus , cum tC'

chflaíliciíf am ctiam Scb<JaJb.í:íf,pn' Reuerendã

Patfcni fratrem Gafparem.ordinisetemítarfi fancli

Auouftíni, DodlorêTheoJogú.acRegín concioiíaio

r« indigna .Nuncnnc nouiter coUeda.opushadenus

dellderatã íduerfus hsreticos.atitiquos.Sí modernoj.

. M.

C O N I M B R 1 C^AE.

Apud loannem Barreriuin , & loannem

Aluaruni Typographos Régios.

R. U, L.

(O oiijiiuH miãe lS'2xO/""i)

In-4." de Yl IT. (prnls.) iniinif;., IC6 nums. na frente e niaití IV iniiins., fi-

nais. K.

Na frente cia primeira folha prel. o frontispicio reproduzido acima; no verso ia mesma
H. uma gravura em madeira, representando uma esfera armilar, desenrolando-se-lhe

do pé um fitilho em que se lé esta divisa: ^-§ SPERA IN DEO ET FACBONl
TAT EM; nas folhas II e III e frente da IV, a Dedicatória: .lOANNl TER-

|i
TIO

ORTHODOXAE /7Df/ || EQREQIO ZELATORI PORTVQALLI.-E, H & AlgarBiorum,

citra 81 vltra maré in Afri
||
ca. & caet. Regi potentiffimo Frater

|1 Qafpar Doctor

Theologus, Ere |; mitarum S.incti 8.- magni j Auguftini profelfus,
li
Suus cõcionator

!i

indignus.
|; PERPETVVM REQNVVM: ET VITAM FOELICEM.; na verso da mesma

H. IV, ti. V e frente da VI o prologo, com a epigrafe: «ChriCtiano lectori ' ; e no

verso da mesma ti. VI uma poesia em latim : «.^d lectorem.»
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Nas 1Q6 folhas nunis. decorre o texto da obra propriamente dito, o qual remata no verso

da ultima ti. com estes dizeres: Laus Deo Om:í'.potente, Çp" Virginl Oío-\\riol'a'

Maria Vero. Matrí Eiiis., e por um novo registo tipográfico do logar e da data da

impressão, que diz textualmente assim :

5^^ EXCVSSVM EST" Cofúmhrkcc AEdlbus loatmis \\ BarrenJ, (^ loa.i-iis Aluar!.

iÀnno. M.D.L. \\ III. No. latmar.

As IV folhas inums. Hnais inserem o: «Index aperit urgameiíW singuloriim capiíiim,

qaaí libris singulis, ^7* articiilis co iti.iennir. atque adeo pio lectori ob ocntos ponit

capit omniiitn rerum, qinx
\\ fparfim totó volurnine digeru/itar.

Obra curiosa e muito estimada, dividida em quatro Livros. Apreciável para as colecções

de tratados de paremia (Adágios, Provérbios, Ritãos, Sentenças, etc).

Ediç.ão primitiva, bela e mui nitidamente impressa. Na impressão, esmaltada com di-

versas letras iniciaes de desenhos de fantasia, abertas em madeira, foram emprega-

dos caracteres itálicos e redondos. O texto é acompanhado de notas e citações niar-

ginaes, as quais são impressas com tipo redondo, mas muito mais miúdo que o

empregado no corpo central.

É o n.o 415 do Catálogo peremiotógico do sr. Melchor Garcia Moreno. Madrid: San

Bernardo, 26.-Ubreria. MCMVlll, in-8.0 gr. de VUI-24S-VIII pags.

As edições posteriores registadas por Barbosa são as seguintes : Venetiis, apud lorda-

nern Ziléttam, 1563, in-4.o, e : Litgdtmí, 1593, em igual formato.

633 De Sacrificio MISSAE,
i|
&. lacrolanclae Eucharilti»

|[
culebralione,

per Chiifluin iii |i C(Kiia nouilsima,
||
LIBÍU TRÊS.

||
In quibu.s XIII his de

rehus Arliculi in lacra Uecumenica
i|
Synodo Tridenlina propofti, in

exame uoearilur.
||
orthodoxa fides afferitur, it odueilarioriiin

||
errores

elidiintiu'.
I]
Heuereiídilsimo GAbPARK (^ASAI.IO Lufilano,

j, Leirienlluin

Epiícopo Auctore.
||
Accefàit rerum & uerborum memorahilinni Index

|[

(Marca do impressor, aberta em madeira
)

|i CVM PRIVILEGUS. VESE-
TIIS, M. D. LXIII.

II
EX OFFICIXA [URDAM ZILETI. In-S." de XVI IT.

(prels.) inums. o 211 nums. na fren'o, além de uma em branco, final. E.

Nas XVI pags. prels. o seguinte texto: titulo (I-o verso está em branco) ; Proemio .

--GASPAR CASALIVS
||
LVS1TANV3,

il
Eremita Auguftinianus, (Q- Leirienjiiim

Epi/c.WC/iriftiano lectori S.- (datado no fim: Tridenti Kal. Mart. I563>) (II e III)

- INDEX
II RERVM, ET VERBORVM !' memorabilium, qua: his tribus Reuerend.

||

Qafparis Cafalij libris continentur- (IV a VUI-o verso desta ultima está em branco);

«INDEX CAPITV.MIl LIBRI PRIMI . (ao TERTII) (iX a XII-o verso desta ultima

está em branco); Dedicatória: .ILLVST.mo D. D.; Carolo Borromeo S. R. £. || iit.

Sancti Martini de Monte [1 Cardinali ampliflMmo, '| Bononiae Legato, || On //;«/ Ca/«-

lius Epifcopus LeirienfisWS. P. D.» (datada no fim: «Tridenti Idibus lul. M D-
LXIII.) (XIII e XlVl; e repetição do Proemio inserto nas ff. II e III (X'V e XVI).

Este proemio, nas ff. II e III, é impresso com caracteres redondos, e nas XV e .XVI,

com itálicos.

Na pag. 211, em continuação do texto, vem o < Registum dos cadernos, e esfoutro

registo do logar e da data da impressão :- K/TA^fT/ZS, Ex ojjicina Stellw lordan;

Zileti.
II
M D LXIII.

Os Índices são impressos a duas colunas por pag. e o restante texto a uma somente.

Magnifica edição ; impressa em óptimo papel de linho.

A composição é embelezada com diversos cabeções decorativos e com numerosas letras

iniciais, sendo algumas adornadas de peq .. íiguras.

Obra estimada. Primeira edição. MUITO RARA. Belo exemplar.

Casal 'Padre Mai,vel Aiies dn)— Vej;i se : Aireu do Casd.

tJ34-Casas {Chvútural rf^ /us).—VOCABVLAIIIO
||
UE LAS DOS

||
LENGVAS

TOSCANA
II
Y CASTELLANA,

\\
Ue Chriftoual de las Cuias || En que fe con-

tiene la declaraoion de Tolcano en (^a-
|1
llellano, y de C;ilteIlano en Toí-

cano, En dos parles. Et aocnlciulo di nuoiio da Caniillo C imibi dl inolli

vo-
II
caboli, che non erano nell altre iinpteflioiíi.

|| Con vna introducion

para leer, y pronunciar ben entrem- 1| bas Lenguas. CON PRIVILEGIO.
\\
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lei

'Ci

(Marca do impressor)
|1

£.".V \ESVAÍA. \ ||
T'( náeft, m i- VU de Dav.ian

Zenaro i^iercader de /í';»os. H M. D XC/- In-S." jreq. cie XI.VIII (ags. (prels.)

Iniims. 6 437 nunis., :il(?.ni do uma de registo, iiiiia (-om a marca do im-

pressor e uma em hianco, fiii.ii-;. K

O registo final da impiessão, reza .isàim ; Impreffo et Venetia, cm cafa de Gio. Antó-

nio
II
Bertafio, a instancia ri: Damiano Ze- \\

naro, mercader clc Libras.
\\ M D XCI.

Nas folhas prels. vccm poesias em louvor da obra, de : Joar.nis Macellarae (Cármen, em
latim), Francisci Lopii (Epigramma, em latim), Fernando de Herrera, Pedro Lainez

e-Juan de Vadillo.

Estimada. Edição muito rara. Bom exemplar.

A mesma obra:... Et acc. eooiuto di niiouo da Camillo Camilli dl

^ mclli vocaboli, che non erano neílallre inipressioni. Con una introducion

para Iter, y pronunciar tiien oi trambas I.ent;u"s. (Miin/a do impressor).

In Vendia, M liC VIU. A/jprcssu Mallhio Vulenlino. li.-S." peq. de LV-483

pags. E.

635— Cascales (Fraiuisco). — Aibvkn. OENto. NroMiM)A. 1] svs. Discvb-

^ SOS HiSTOiiicos.
II
DliLA MVI iXOMLK. E MVI. LEAL.

||
.LlVDAD DE

MVRCL4.
II
El lc'"'. Vh,"" casca lks. (lestes dizeres eiiconliam-se den-

tro de portada gravada, encimada por um brasão d 'armas com côròa

ducaL Segne-se um outro brasão d'arnias e o retr. do autor da obra e, ra

base da portadn, o registo) : CON PRIVILEGIO—INFIÍE-^SO
||
Ê MVBCÍA

—ANO DEWlbil. (No fim do volume: EN MVfiCIA Por Lui/s Berôs).

In-fol. de, afora a portada, VIII fl'. (prels.) inums., 458 nums. na frente o

mais VI inums., finais. E.

As Vlll II. prels. compreendem: <1SVMMA DEL PRIVILEGIO. , .TASSA.; «APRO-
VACION DEL R. P. Fr. FERNANDO \\ dei CastiUo....-; . *\ APROVACION DE
PEDRO DE VALÊNCIA...^; !{g" CRR/ir.lS. _gj H ; .f^ FE DE LAS

ERRATAS. Sf-^r; .DEDICATÓRIA
II
A LA MVI NO-IIBLE, I MVI LEAL CIV-

DADII^DE MVRCIA. <& -
i outra Dedicatória: A DON IVAN

1| FAJARDO

DE OVEVARA....; noticia ácêrca da: » ^^ CASA DE FAJARDOS. ^-^ .; e^

« 5^ COROLÁRIO. ,j;;Sj.»

Nas duas primeiras das VI ultimas ff. inums. uma Dedicatória: -A Don PltUipe de Por-
res, Cavallero de la Ordeii de Alcântara. . . > ; e nas quatro restantes, a : ' i^ ( TA-

BLA DE LAS f^^ II
cosas mas memorables.»

A impressão do texto da obra propriamente dito e o da Tabla, é a duas colns. por

pagina.

Entre as folhas 406 e 407 vêem IS gravuras a buril em chapa de metal (impiessas em
igual numero de ff.) : 17 conteem nove escudos d'armas, cada, e uma duas figuras

alegóricas, o brasão de Murcia e, no alto, estes dizeres: «Tiívcro||I. Asdrvral
||

FvNDjDoKEs
[|
De cartígenm.. (refere-se talvez ás duas figuras que já citamos e qne

se encontram nos lados lateraes da gravura).
*

Interessante e muito apreciada. Primeira edição,-da qual os exemplares raramente apa-
recem completos. Este nosso acha-se completo e em perfeito estado de conservação.

Multo rara. (Salva; n.o 2864).

636 CARTAS
II
PHlLOLOGinAS.

||
ES A SABEIi, DE LETliAS IIVMANAS,

1|

Varia erudicion, Explicaciones de lugares, Lecciones
|1
curiofas. Documen-

tos poéticos, Obíeruaciones,
|| ritos, i cofiumbres, i niuchas fentencias.

||

esquisitas.
|| Auctor el Licenciado Franoiíoo Cafjales.

|1
(Escudo d'armas,

de D. Juan Dalgadillo Calderon?) |i CON PRIVILEGIO.
\\
En Murcia. por

Lhís Veros. En este prefenle ano de 1631. In-4.° de VI fl'. (prels.) inums. e

156 nums. na frente. E.
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2^^o

Joo^

Nas seis ff. pieis, o seguinte texto: titulo (I); <SVMMA DEL PRlVILEOtO, Y APRO-
VA-Wciones defte libro.^; -ERRATAS..; ^SVMMA DE LA TASSA.-> (frente da II';

. DEDICATÓRIA 11
A DON H IVAN DELQADII.LO

!
CALDERON. . (verso da

mesma II. U); Prologo: «AL LECTOR.. (Ill, IV e frente da V); e «TABLA DE LAS

CARTAS: Philologicas.> (verso da mesma ff. V e toda a VI).

O titulo encontra-se dentro de cercadura impressa com peqs. vinhetas tipográficas de or-

namento.

Estimada. Primeira edição. Muito rara.

637— Casimir [Ahbé).—Les fêtcs dii (".hristian'sme, p-ir... Paris: Martinon...

.V. d. (No Vfiso do ante-rosto : Parif, 1?(il.—Jmpr. Ch. Joitav st. ..] ln-S°

gr. de 1V-1V-342-I1 pygs. IC.

Excelente edição, ilustrada com um fronlispicio alegórico e IS belas litografias coloridas.

638-Cassani {D. 7osé).—GLORIAS
|1 DEL SEGUNDO SIGLO i| DE JESUS,

1|

DIBU.XADAS
II
EN LAS VIDAS, Y ELOGIOS H DE ALGUXOS DE SUS VARO-

NES ILUSTRES
!|
EN VIUTUD, LETRAS, Y ZELO DE LAS ALMAS, H QUE

HAN FLOttEClDO DESDE EL ANO DE 1640.
|1
primeiro dei segundo Siglo.

desde la aprobacion |1 de la Relipion.
]|
ESCRITAS

|!
POR EL P. JOSEPH

CASSANI, DE LA MISM^ COMPANIA,
|í
TO.MO. Y VII. !1 EN EL OUDEN DE

VARONES 1LUSTRE.S,
li
OBHA, QVE EMPEZO RL V. P. JUAN EUSÉBIO

NIEREMBEBG. ||
DEDICASE

|| AL VENEKABLE AUGUSTO SOBERANO
SACRAMENTO,

|]
que debaxo de veinle y quatio milagrosamente incor-

ruptas
II
Formas, se venera en ai Colégio de la misma

!i
Compania de Al-

calá,
I!
Y COMUNMENTE SE NOMBKA

11
LAS SANTÍSSIMAS FORMAS DE

ALCALA.
II
CON LICENCIA.

\\
|| Ex Madrid: Por Ma.icel Fek-

ifANDEZ, Impressor de LV.na, \\
Aíw de M. DCC. X.KXIV. lii-fol. de XVIII IV.

(prels.) iniinis. e 692 p:i(is. nums. E.

As XVIll folhas prels. inserem: titulo (impresso, a linhas alternadas, a preto c a ver-

melho) - Dedicatória : -AL SOBERANO AUGUSTO :| VENERABLE SACRAMEN-
TO.. ,»-.Aprobaciones»-.i/CfNCM DEL ORDINÁRIO. "LICENCIA DE LA
RELIOION..-.LICENCIA DEL CONSEJO.--FEE DE ERRATAS >- «SUMA DE
LA r/lSS/4..- -PROTESTA DEL AUTOR.. - <IND1CE DE LOS VARONES ILUS-

TRES, li
CUVAS VIDAS, O ELOGIOS

\\ SE INCLUVEN EN ESTE TOMO.»-e
•PROLOGO :i

A LOS RR. PP. V HH.
ij
DE LA COMPANIA DE JESUS.»

A impressão do índice e do texto inserto nas 0Q2 pags. é a duas colns. por pagina.

É obra importante e de grande interesse histórico. Nela se encontram insertas biogra.

fias de alguns dos vultos mais notáveis nos anais da famosa Companhia de Jesus,

não só na Europa como também nas missões da Ásia, Oriente, Américas, etc. — Esti-

mada. Belo e.vemplar. RARA. ^ ^^
6.39— Cassiano (£*. /oanne).— Monablioanirii Iiislitiitloniiin libri IlII. _ De Capi- ^ c CJ

talilms viliis lihri YIII —Collaliones SS. Talrurn .KXIIII.— De Verbi Incar-

natione libri Vl[ .. Opeia \- !-tiidio Heniiui Ciijckij Sacrse Theolugla

Licenliati. (Muva di> impressor). .An\re\-pia' , Ei- ojjiíina Chrisíophori Plan-

lini ArchiUjpograiM Rfiji]. M. D. LXXVIII. (I57S]. In 8.» peq. de 606-27o-

XL pags. E.

Boa edição. Muito rara.

Castanheira Turracem (/V/ir)-- Vt-ja-se : San'a Cutmina (Fr. I.ucns de\

640— Castanho de Figueiredo {/'.« 3/«í/if«s)—Os sete mysterios do Patriarclia

S. Jnseph, penosos e gazosos. Em. qve se tratam sevs, lovvores com Mora-

lidades prouadas, com Lugares Da Sagrada Sòriplura. Lição proueitosa

pêra todas as pessoa?. Dirigidos ao lUvstrissimo, & Reiíerendissimo Se-

nhor Joanne Medes de Tauora, ícc. Pello Padre Matheus Castanho de Fi-

4 r̂-o
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gueiredo, Mestre em Artes.,, natural da Villa de Aneiro. £m Ooimòra.

Pnf Manuel Caruolho... Ani.o 1(;;.9. Iii-i.^ tlu XII (iillinia em Uaneo) fT. prels.

inunis., 326 pags. e mais 4 IT. iniims. de Iiultx e 1 de Erraíis, finais. E.

As XII folhas prels. inserem : titulo (está dentro de cercadura impressa com peqs. vi-

nhetas tip. ornamentaes, simítricamente dispostas)- «LICENC.AS.»- Poesias de vá-

rios autores em louvor da obra c de ssu autor (um Soneto de Manoel Mendes da

Barbuda, e duas decimas de Soror Anna de S. Joseph)-Proemio: «AO LECTOR.»

-e Dedicatória: «AO ILLVSTRISSIMO |1 & Reueredissimo Senhor loane 1) Mendes

de Tauora... Bispo de Coimbra...- (datada de: Aiieiro, a 20, de Setembro de 1639).

Estimada. Bom exemplar. Muito lara.

Castanhoso (Migiiel de)— ReliiÇSo das cousa. . .—Veja se: Cvllecaio de ojais-

ctiloí reimpressos. .

.

641— Castaniza (Fr. Juan (ie)—APlíOBACIOiN |1 DE LA RE
!!
gia y orden dei

glo-
II
riosissinio padre S:.nl Benilo, maestro de los reliniosos, en algunos

II
Concílios, y leiras aposto-

;i
Ixa.s.

jj
Con \n C;,lulotu de Trincipes eccle-

) 'P Z}'^ O ^ siasticos,
II
y seglares, de do torcs oitodoxos, y sanolos

1|
sin cuclo, que

-'^
lian militado en ella y llorecido

||
tn todo t^oneio de viiludes y sciencia :

de-
II
xados infinitos otios, que por aui-r

1|
sido tantos no piieden ser

I|
con-

tados.
II ... il

f.V .S.4/>.IM.1\CI,
II
En c^sa de Lucas de Ivn-a

\\
13S3. In-S.»

peq. de 112 fl', nums. na frente. E.

A folha I é para o frontispicio ; nas 2 a 8 o : «Prologo de F. loan 1] de Castatiiza, monge

indigno ;; de la orden de Sant Be-
|1 nito. !! Al pio Lector»; e nas restantes o texto da

obra propriamente dito.

Bom exemplar. Encadernação moderna, mas imitando antiga.—MUITO HARO.

(342-^ COMPEN-
||
dio hreue, de Exer-

!l
cicios spiritualis.

|| ... ||
Sacados

de vn libro Uamado Exercllalorio de
1|
vida spiritual, q;ie compiiso el muy

R. P. Fray || Garcia Cisneros, Aliad que fiie deste mona-
||
sterio de nnestra

Seilora de Monserrate: en el
||
qual Exercllalorio se liallara todo lo que en

este
II
breue tratado se escriue mas copiosamente : con

||
muchos auisos y

regias pertenescientes || ai exercício spiritual de la con-
||
lemplncion.

Ij

FjO que en este Compendio se contiene: Son cinco
||
ma- eras de Exerci-

dos spirituales : Conuiene
||
sabL-r. Via purgatina. Via illun.inatitia. Via

||

Vnitiua. La vida de Cliiisto, y su passion : re
||
partido por los dias de la

semana.
||
(lon vn Directório de lis Horas Canónicas.

||
Con linenrio.

j|
EN

SíiLAMANCA,\\En cisa de Lurns de Iwita.\\ l.õ83. In-S.° peq. de 79 IT.

nums, pela frenle. E.

A folha i é para o frontispicio ; na frente da II a Dedicatória (?): «Reuerendo admo-
1|

dum ac eximium patri fratri Caspa- !! ri Cardoso ordinis D. Benedicti & Diui
||
Vin-

centij Collegio apud Salmanticenses Priori
|1
digníssimo Lucas Junta summum bo-

1|

num precatur»; no verso da II. II e frente da III a «Licencia-; no verso da 111 e nas

IV e V o «Prologo., e nas restantes o texto da obra propriamente dito.

No centro do verso da ultima folha o seguinte novo registo tipográfico: «EN SALA-
MANCA, í; En casa de Lucas de lunta.

|1
M.D.LXXXIII.-

Estimada. Bom exemplar, salvo um peq. defeito no canto superior de fora Qas ft. 51 e

52. Encadernação moderna, imitando antiga.-MUITO RARO.

643—LA VIDA
||
sanotissima, y grau-

i|
des milagres de nuoslro Padre glo-

1|

riosissimo S. Benito, Patriarcha»de
||
las religiones que sant Grirgo--

||
rio

Magno y monge dexo
||
escrita en Lalin. ||

Traduzida nueuamente ayora en

vulgar Ca-
||
stellano.

1| Con las vidas de sus dos primeros y saiiclis- ij simos

discípulos sant Mauro y sant Pia-
1|
eido.

||
Va todo sbjecto ai parecer y

censura de la
||
sancta yglesia Romana, y de los ||

homhres dotictos.
|]

9Í0íí'
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Cun liceiícki.
||
EN SALAMANCA, [i En c.am de l.vats de luvla. lõSH. In-S."

peq. de % IT. nums. na frente (o verso da iillima todo em branco). E.
Na frente da folha 1 o titulo ; no verso da mesma fl. I e na frente da II a 'L/CENCÍA',-

desde o verso da mesma II. II até ao verso da IV uma Dedicatória: «Al Reueren-

dissimo
II
Padre Fray António de Sea, Ab- 1[ bad digníssimo dei collegio do sant Vi-

centllde Salamanca...» (subscrita no fim: <Fray liian de\\Cnitan:za^); nas 5a7
uma espécie de Prologo: «AI pio lector», e nas restantes o texto da obra.

Apreciada. Bom exempLir. Ene. moderna, em imitação de antiga. -RARA.

Castello Branco (D. AIJoum de)— Vejíi-se : ConslUiiíõcs s\jnodaef de Cuim-

hra... lòíil.

Casteibranco (Fr. Ikvnnrdo (ii)— St rnniõ ilo Auto da Fé. . . de (Coimbra. ..

17i;(.— Veja-se : J-iiící rtf Fé [Sermões de).

(ji4-Castello Branco (CflH,i7/o)-0 Cl.EROil E O || SH. ALE.XANOHE HERCU- _^
LANO.

II II
LISBOA.

||
Imprevsa de Francisco Xavier de Soven,

\\
Rua /\jln ^ ^

da Coiidrça K." 1.0.
\\
—

|| ISõd. In-8.° de 19 pngs. e mais uma em hraco. B.

Interessante opúsculo, que, como o seu titulo o indica, se refere á célebre questão co-

nhecida pelo mesmo titulo que Camiilo deu a este seu trabalho que publicou anó-

nimo.

E.'íemplar por ap.irar. Mijri'0 RARO.

64o- A CRUZ,
II
SKMANAHIll IlELIGIOSO. || KEniGIUO |1 POll

|i
CAMILLO

II
CASTELLO IfHANCO — AUGUSTO SOHOMENHO.

||
{Peq. íramcrú/w d'wn 1 / </

trecho da Imilação de Cristo, de Kiiiipii.)
||
{niiivscula tinheta tip.)

|| PRI- _y /O r) (-

MEIRO ANNO DE SUA PUlJLICAÇÀO.
|i
[Vinhda íip., nlegcrica ao tiliik,)

\\

'^'^^

POHTO:
II
PUBLICADO POli FIIASCISCO GOMES DA FONSECA. \

R UA
.

D.iS HOHTAS N." 1.^2 E tòiS.
\\
—

\\
18.54. (alii^ -1853) (a 186'),. Iri-fol.,

3 vols. de: 24 nums. com IV-4I0-I pag., além de mais uma em branco,

o 1."; 35 nums. com lV-404 pa^çs., além ái uma de Índice e uma tiii

branco, o 2.°; e 48 nums. com 392 pags . o 3. Em dois vols. E.

Este apreciadíssimo e raro periódico encerra numerosa colaboração de Cajnillo Cas-

tello Branco, como pode vér-se na Bibl. CamUUwia do sr. Henrique Marques, pag.

207, n.o 505, onde ela se encontra minuciosamente descrita e onde são dados os

respectivos fitulos.

O vol. I é adornado com um retr. litográfico do P. Ventura Raulica, e o II com ura

de Chateaubriand. Ambos são impressos em folha aparte.

Colecção completa. Raríssima, sobretudo quando acompanhada do terceiro volume, que

não é citado pelo sr. Henrique Marques e que é o mais raro dos três.

C46 Diviniade de .lesus e tr^di^So apostólica. Com uma caita dirigida

ao nuclor pilo snr. Visconde d'Azevedo. Porto. Vivva More, 'Jyp. de Fraii-

citco Ciomef da Fonaeca, 1865. ln-8 " de 190-2 pags. E.

Primeira edição
;
já pouco vulgar.

6Í7 £sbõço de critica— Olliello, o Mouro de Veneza, de William Shakes- YOmO
peare. Tragedia em cinco actos, traduzida (lara portiiguez [lor I). Luiz de '

liragani^-a. Porto: Livraria Civili.'i(inio . . 1886. (No ver,-;o do froiil. : — lyji.

de Arthur .Josc de Sousa tO Irtnâo. . .) In 8.° gr. de 80 pags. U.

648 Folhas caliidas, apanhadas iia lama, por um antigo juiz dns almas

de C nipauhaii. e so :io actual da Assembléa Portuense, com exercício no

Palheiro. Obra de ipiatro vinténs, e de muita instrucí.-ão. ( Vinheta)— Porto.

Tj/p. de F. G. da Fonseca., Rua'das llortus n." lõ-J e Ião. 18.".4. In-S." de 61-

2 pags. E.

Opúsculo muito apreciado. RARO.

/ú/S'

yy/>^^
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6S9 Gazeta litleraria do Poito. Peiiodico semanal, liedactor G. C.

Branco. Poiiu. Tijp. Moraes <f; Piíilo, IStlS. Ii-fo!. de 154 pags., ;.fórn, algu-

CJf I m, O ^ mas outras de Catalogo, finais. K.

/ Publicação muito estimada. Exemplar enriquecido de três figurinos impressos a cores e

aparte, os quaes faltam em quasi todos os exemplares que aparecem no mercado. Nes-

tas condições, muito raro.

650 Juízo critico da imprensa sobre o Grande Uiccionario Port-giiez de
Fr. Domingos Vieira, e o Diccionario d'Educaçrio u ensino Iraduzido por

ol.'s^^ tlíimillo Castello firanco .. Pwto: Tj/p. de Anl Jonc da Silca Teueita, l,s7ii.

-^ In-8.0 de 32 pags. li.

Nas pags. 5 a 7 uuia apreciação de Camillo acerca do «Diccionario portuguez» de Fr.

Domingos Vieira.

»/ _, 651 A Queda d'iim anjo. Homanee por. . Lisboa : Campos Juhiur. ., 18ti'í.

S Of"- ^ In-S." de 268-1 pags. Pes.
^ Primeira cdiç.io. Pouco frequente.

C52 Questão da Sebenta.. . Fui to: Na Livrariíde Kni/slo Lliardroii,188S.

C In-8.° gr., I.K opiiscMilos B.

Colecç.io completa; todos os folhetos em priíueinis edições. -.\preciada e pouco vulgar.

653 o Santo da Montanha. Nova edii,:rio. Co>npani<ia Editara de Publica-

^Ji &-'

O

'."''*' tUnslradvs.. . l.isioa. S. d In-S." p-q. de 290 pags. E.

^ 654 A Senhora Hntiazzi, por. . Porto: Uiardroii, J&vj. Im-S.» de 301

No verso do ante-rosto o registo tipográfico: Porto: 13$}- Ty;/. de A. J. da SUna Tei-

xeira,

Primeira ediç.ão, já pouco comum.

^ / (iriri Vaidades irritadas e iriilaiiles. 'llpnsculo áceica d'iins que se dizem

ò C Jil ^ itVendidos en bua liberdade de consciência lilleraria). Por... Porlo—Em
Casa de Vtuva More... (?s'o verso do frontispício: Porto— Tijpo<jrojilnii

[AiiiUma. .. ISilflj. In 8.° de 47 pags., afora uma eu liranco, final. li.

Opúsculo escrito a propósito da celebre quentão coiuibrã, conhecida por «Questão do
Bom senso e Bom gosto.>- Exemplar com dedicatória efertiva (autògrata) de Cx-

millo ao Visconde de Azevedo. — Já raro.

606 Vida d'El-Rei D. AÍTonso VI.—Escripla no anno de •1684. Com um
<i^ '^cá (O cS>

piefacio por Camillo Caslello Branco. Porto. Chardrcn, Imp. Lit. Cotimcr-

^ ^ "
rial. Í18731. In-S." de XII-ISS-S nnss. E.

oé

II

/<?/

ial, (1873). ln-8.° de XlI-138-5 pags. E.

(i."iT O Visconde de Oguella. Perfil biographico. Vorto, Tup. Pereira da

J (^ Q Silva, 1873. In-8.0 de 107-1 pags. B.

Adornada com o retr. do biografado.

6" 8 Voltareis, ó Christo? Narrativa por... Pirto: ^'luva More — Editora...

1871.—No verso do aiilerosto :

—

Porto: Inprensa Porlvyueza . . . li)-8.' de

:í3 pags. B.

Primeira edição. Pouco frequente.

()09— Castello de Paiva [Eorãn de)—NoMssimos ou últimos fins do homem,
y^ pelo... Lidiua: Tijp. Uiiiíersal .. iS6'ò l.-i 8 ° gr., 2 vols. ile 4.;0 e 4.')l-l

pags. E.

Castello de Paiva (Bmão dj.—Veja-se : Rotero da Viagem de Vasco di

Gama. .

.
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/ ^o

/4o

fitíO - Castellõos {Álvaro de)—BEIJOS E ROSAS
||
POR

||
ÁLVARO DK CASTEL-

LÕESil
II

/ P.ífir/í-BEl.lOS-í/ Pafir/Í-ROSAS
II
/// PARTE—

SEM TITULO
II
(Peq. vinheta de ornamento)

||
LISBOA

||
LIVRARIA FERLX

& C*
II
lo, R. Nova do Almada, 74 ||

1S90 (No centro do verso do fronlis-

picio : «LISBOA
II
Adolph-^, Modesto & C^— Impressores

\] . . . \] 1891).

ln-8.0 de XVi- 197-1 pags. E.

Estimada. Pouco frequente no mercado.

061— Castiglione (.Snòèoj-RICOIUJl, OVERO
1|
AMMAESTRAMENTI

||
di Mons.

Sabba Castiglione,
||
Caualier Gitrosoliniítano.

||
Ne i quoli con prudenti,

^ Chiisfiani
!|
discorsi si ingiona di tutte le materie

||
honorale, che si

ricercano ad un || uero Genlilhuomo.
;i
(Marua gra\ada do impressor, com

a divisa: «SATIS»)
||
IS VESETIA, Afiresso Domenico Fani.

\\
M.D.LXXIII.

In-8.° peq. do 298 ff. nums. pela frente, e três inums., finais. E. {perg.)

As três folhas finais inserem a TAVOLA DE GLI
,
RICORDl.y

Estimada. Boa edição veneziana. Excelente e.wmplar. RARA.

6(i'2— Castilho {Automo de)—Cominenlaiio do uerco de Goa, e Chaul, no Anno '^C"'^

O

de 1570, sendo Viso-Hey !'. I.uis de .-Maide. Escripto por António de Cas- / '^

tilho, guarda niór da Torre do Tombo. Por mandado d'El-Rey nosso Se-

nhor e agora novamente reimpresso f or Lucas da Sylva de Aguiar, Mer-

cador de Livros. ( rai'ieía lipoffiiijica ornamental). Lisboa Occidental. .Ya Offic.

Joaíjunuana ria Musica. M liCC.XXXVI. ]n-4.° de 32 pngs. E.

Estimada. Segunda edição. (A primeira ê de: Lisboa: Impresso em casa de António

Goisalvez, 1573, in-4.o de 48 ff. nums. na frente). Muito rara. Bom exemplar.

ÊtíS— Castilho {António Filíctano de).—Carias de Eoho e Narciso. Segimda edi-

gão. Coimbra. Na R(al Imp. da Lniversidaàe, 18á5. In-S." de 216 pag. E.

064 Escavações poéticas, por. . Lhhua: Tijp. Lusitana, rua do Aharra- .J^!'^ r O
cimento de Vchiche, 4S. 1844. ln-8.° de 294 pugs. E.

Fausto. Poeni;! dramático . . — Vejasy : Goe/Ae. ^^.
66Õ Leitora repentina. — Metiiodo para em poucas lii.ões se ensinara 10^ ^ ^

ler com recr<^acão de mestres e discípulos, illiislrado de numerosas gra-

vuras. L-sloa, Tijp. da Revista Uniierscd LiÀonense, 18í<0. In 8." de 188

paí-S. e uma ti. desdobrável. B.

Estimada. Edição primitiva. RARA.
666 As metamorph<Sses ile Pullico Ovídio Nasâo. Poema em quinze

livros, veili lo em pnrtiiguez por Ant. F. dj Cabtilho. Tomo I (e vnico).

Lisloa. Na Imp. Nacional, IS^il. In-S." de XLVI-315 pag. E.

Tradução muito apreciada. Primeira edição. RARA. y // ,

667 O Outono. (!ollecção de poesias de... Lisboa: Imp. Nacimal, 1863. o ^ -^ ^
In-8.° gr. de .\XXV-274 pa.^s. E.

Estimada. Edição primitiva. Já pouco frequente no mercado.

668—

=

A Primavera por... Sigunda edigão, mais torrecla, emendada, e ^c^ ^
copiosissiinaniente accrescentada. Liúua. Na Tijp. de A. I. S. de Bulhões. ,

,

O 'V. ^ ^

ISSl. In 8."^ peq. de 330 pags. nums e VI inums. contendo as Listas dos

Assignantes. E.

Estimada. Edição já pouco comum no mercado.

669 Tractado de metrific igão portugue/.a para em pouco tempo, e até

sem mestre se aprender a f.izer versos de todas as medidas e composi-

ções... Liíboa: Imp. Nacional, 1851. In-S." de VI1M60 pags. E.

Muito apreciado. Primeira edição. RARA.

-faToo

/MO t
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lo

\^o

ok ^''

670- O n.enHo:— ... si guido de consideraçõi s sf^bre a declaratSo o poe-

ILa. Auctor. . Terceira edi(.'no, correcta e aiigmentada. Porto: Em cesa

de Viuva Maré— Editora. . . ISfJT. In-S." de lI-XIV-lõl | a^s. E.

No verso do atite-rosto: Porto: 1867 —Typographia rie A. j. da Silva Teixeira.

Estimada. Bom exemplar. Edição pouco comum.

671-Castilho (Eugénio rfc ). — Diccionario i!e rimas luzo brazileiío. lievislo,

augmenlado, piejeiiJo de um prefacio e de um compendio de motrlfica-

(,'So pelo Vi.scoiide de (Castilho. Lisboa, Imp. de J. G. de SoUí-a Keve.i, *. d.

In-8.0 peq. de XXIII-3'JI pags. E.

672 -Castilho {.hi'io de).—O Ermilerio Collec<.;ão de versos áe... Lisboa: Tyfi.

LniLvrsal... 1875. ln-8.° de 244-111 pags. K.

E.\emplar de tiragem especial, em papei velino muito encorpado. Com dedicatória auto-

grafa do autor ao Visconde de Azevedo. — Nesta espécie raro.

673— Castillejo {(.hii^loral de) -L^S OBRAS DE
||

.. Amerí... U9S.

(Dj frtjntifpiào damos a exnrta reprodiirlo fulo-zi-fo^rálica ijiie S'iji-i'):

LAS OBRAS DE

CHRISTOVAL
de Callillejo.

CORREGIDAS.Y EMEN.
DADAS, POR. MANDADO

dei Confejo d ê Ia Santa,

y General Inqui-

ficion.

EN ANVERS. '

En cafa deMar^n Nutio.

t s 9 ^'

III 12." de IV follias imimeradMs e 372 iiiiiiis. na frenlf, t'M-optiiniido as

diins 1)1 imeiras. (jiie f-.'\o tainlwiii iiiiims. E.
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As IV folhas inunis. inserem: titulo (frente da I-o verso está em branco); EpisloU-Dc-

dicatoria: -A DON AVOVSTIN : MESSIA, CAVALLE- ,; RO DEL HABITO DE
Santiago, Commendador de ;

Bienuenida.... (datada: 'En Amiers 24. de E- \\ itero lie

1598.-) (H. II, lU e frente da IV); Prologo: «AL LECTOR. (verso da mesma II.

IV, toda a V e frente da VI); e «Summario y diuision de- :i sta obra.» (verso da VI).

Livro apreciadíssimo. Edição primorosa e muito bela; e uma das mais estimadas de

quantas até hoje se imprimiram das obra? de Castillejo. Belo exemplar. Raríssima.

Castilho {D. Pedro de)—Veja-se: Consliluiròes sxjiwdaes do bispado de Lei-

ria ..., 16Q1.

t)74- Castilho Barreto e Noronha {Jcsc Feliciano áe) — Relatório acerca da /^n^ yy -^

Bibliotheca Nacional de Lisboa, e mais estabelecimentos annexcs. /.('.fòort, /(yWi ^ ^
'[<jp. Lusitana, 1844-45. In-8.o, 4 vols. de 139, 340, 2tl e 183 pags. E.

Trabalho interessante e muito estimado. -Pouco vulgar.

tí7õ-Castilla y de Aguayo (.fuan).— Eh PERFE-
;
CTO UEGIDOR. !|

Cumpuello

por Don luan Ca-
|1

ftilla y de Aguayo, vno de los jj
veynte y quatro Caual-

leros
li
dei Regimento de la

!|
ciudad de Cor-

|i
doua.

|:
Dirigido ai Iliiillriy- / ^ o }í^

í

siigo Se- !l fior don Francifco de Men- 1| doca Almirante de Ara-
11
gon, y /^ ~*<— '^

Marques de
|1
Giiadalelle.

||
CO}^ PRIVILEGIO. \\

ES S.iLAM.ANC.i,
fl
Por ''

Cornélia Bonarão.
\\ ]!

1586. In-8.» peq. de XIII tt. (prels.) inums;.,

305 nums. na frente e III inums., finais, de TABLA.

.\s XIII ff. prels. compreendem : írontispicio ; < r.\3S.\ ; Privilegio de 'EL REV>
;

«Carta dei Autor para \\ el Almirante. ; tEPlOR.AMMA i\
Licentiati Roa ad Lectorem-;

Proemio -AL LECTOR'- ; e poesias de diversos autores em homenagem da obra e do

autor, de : D. Pedro de Oodoy D. Diego de Cardeuas y de Ouzman. D. Luys

de Gongora, Gonçalo de Cervantes Saavedra, Luys Oouiez de Ribera, Dr. Calderon,

Medico ; Luiz Gomes de Ribera ; e ERRATAS .

A tTabla» remata com o seguinte registo tipográfico : «EN SAL.\M.\MC.\
||
En cafa de

Cornelio Bonardo. 1 Ano. M.D.LX.\XVI.>

Obra estimada. Salva não a possuía. MUITO RARA.

(i7(i- Castillo {F. Anlonio de).— El Devoto peregrino. Viage de Terra ^iaiita. Com /^^y^ O cl

pvesto por el... Cai Privilegio. En Madrid... Aíw M. DC. LXIV. 10-4." K.
-^

Obra curiosa e muito estimada. Edição enriquecida com portada alegórica e numerosas

gravuras a buril em chapa de metal. Rara. Bom exemplar.

Ii77— Castillo (Jtdian dei).—HISTORIA ,' DE U).^ REVÉS
|I
GODOS QVE VLME-

RON]|DE LA SCYTHIA DE EVROPA
|
CONTRA EL IMPÉRIO ROMANO;

Y AIIESPA.NA; CON SVCESSIOX DELLOS, HASTA LOS CATÓLICOS "^ a\1 A e
REYES DON FERNANDO íl Y DONA ISABEL

ji
POR IVLIAN DEL CASTILLO. ^^ ^/^ '~

\ PROSEGUIDA DESDE SY
||
principio cõ adiciones copiosas de todos

tié-
II
pos, hasta el dei Católico dõ Filipe UlI, nues- 1| tro senor, Rey de

,

las Espanas, y de ambos orbes : y anadidas muchas famílias ilustres
||

tocantes a la Historia.
||
POR EL MAESTRO FRAY |1

Geronimo de Castro

y Castillo, hijo dei Autor . . '1 AL EXCELENTÍSSIMO SENOR DON
i|
Manuel

de Fonseca y Çuniga... || COÍi PRIVILEGIO.
||
En Madrid, Por Luis San-

rliez, impressor dei Rey N. S. ;[ || Ano M.BC.XXlllI. In-fol. de XIV 11'.

prels. (incluindo uma com um brasão d'armas e outra com o retr. do

continuador da obra— filho do autor), 491 pags. nums., uma inum., com
novo registo da impressão, e 18 finais, lambem inums., com a «TABLA
DE LOS REVÉS GODOS, SV ORIGEM Y HAZA- 11 nas, y dB otros senalados

Príncipes e Caualleros,
i; y sus casas y decendencias, y fíxmílias ilustres y

IS
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Ij
iiobles destos Reynos, y cosas mns notables

||
desta Historia, dispucsta

por el orden
1|
de A. B. C.» E.

As XIV ff. prels. inserem, além do lir.isão e retr. já atiaz mencionados ; titulo; «ERRA-
TAS.»; -TASSA..; «PRIVILEGIO.

11 EL REV.-; «LICENCIA DEL PROVIN- || ciai

,

y Vicário General de Ia Orden de
i;
la Santissima Tiinidad.»; «APROVACION.»;

Visto do Maestro OU Gonçalez Dauila, com a epigrafe : «MVY PODEROSO \\ Senor.»;

Dedicatória : «AL EXCELENTÍSSIMO H SENOR DON MANVEL DE
\\
Fonseca y Zu-

niga...»; Noticia: «DE LA ANTIGVA, V || nobilíssima casa de Zuniga.- ; Prologo

-AL LECTOR.í; e noticia: «DE LA NOBILÍSSIMA || Casa de Ouzman.-

O brasão (impresso na frente (o verso está em branco) da primeira folha prel.) e o re-

trato do adicionador (impresso no verso (a frente está em branco) da fl. prel.), são

gravados a buril eui chapa de metal.

Entre as ff. VIII c IX prels. vem uma H. desdobrável, a qual contem uma arvore genea-

lógica, também aberta a buril em chapa de meíal.

Obra interessante e curiosa. Segunda edição; mais estimada que a primeira, por conter

mais que esta os aditamentos do filho do autor, os quaes, precedidos do proemio

«AL LECTOR», (pags. 372 a 374), decorrem de pags. 375 a 491. -Estimada. Muito

rara.

«78-CasJillo (D. Leomado deZ).—VIEGE DKL REY H NVESTRO SENOR DOM
|1

FELIPE QVARTO EL GRA.NDE,
1
A LA KfiONTERA DE

|| FRANGIA. ||
FVN-

^ ^^ íl r C'i
CIONES REALES, DEL || Desposorio, y entregas de la Sereníssima Senora

S)ô 7^
II
Infante de Espafia Dona Maria || Teresa de Áustria.

|| VISITAS DE SVS
MAGESTADES CATÓLICA... || ... y senor Duque de Anjou.

|| SOLEMNB
IVHAMENTO DE LA PAZ, Y

i|
sucessos de ida, y buella de la jornada.

1|

EN RELACION DIÁRIA.
|| . . .

||
. . . — No fim da ultima pagina: CUly

PhlVlLEGlO.W Ey MADRID.W f.V LA IMPRENTA I{EAL,\\Aíio de

M.DC.LXVU. Iii-8.° de XII ff. innms. e 296 pags. nums., além de

LXXX inums., inserindo o texto do Tratado de Paz, e VIII de ÍNDICE,

finais. E.

Obra interessante e estimada. Exemplar em bom estado, mas falto do ante-rosto gra-

vado, retr. de Carlos U e uma estampa em II. desdobrável. -RARA.

Castro (D. Francisco de)—Veja-se : Conslitrições do Bispado da Grarda. , . I6ií.

(i70

—

Castro [D. Henrique Josc de) — A verdadeira rezão demonstrada conio lei

1^" 5 universal e buse firme e única de Inim perfeito contracto social, vinte e

duas carias, compostas por .. Escriptas a hum seu amigo ; e divididas

em duas partes. Lisboa : Xa Inip. Regia. Anno de lftS4.

.

. In-4.'', 2 tomos

de IV-182-1 e 11-230 pags., em um vol. E.

(j80— Castro {D. Joiio de)—Piimeiío Roteiro da Gosta da Índia; desde Goa ate

Dio; narrando a viagem que fez o Vice-Rei D. Garc'a de Noronha em
soccorro desta ultima cidade. 1S38I6.'39. Segundo Ms. Aiitographo Publi-

cado por Diogo Kõpke. Porto. Typ. Commerd-il Portuense. 1843. In-S." gr.

de XLIV-XII-3-284 pags. E.

Ornado de duas estampas, dois fac-similes, retrato de D. Luiz e 2 mapas desdobráveis,

além de um Atlas contendo 15 mapas. Assim completa. Rara.

681- Roteiro em que se contem a viagem que fizeram os portuguezes no

í^ Z' p D annu de 1541, partindo da nobre cidade de Goa atee Soez, que lie no fim,

e stremidade do mar Roxo. Com o sitio e pintura de lodo o syno ará-

bico... Tirado a luz pela primeira vez do manuscripto original, e aceres-

centado com o itinerarium niaris Rubri, e o retrato do author, etc, ele,

f-



AZEVKDO-SAMODÀES 195

Yás-

pelo L»|-. Aiilouio Nunes Cnrvulho. PojíS. BiW.dnj, i\n 0//i( . íi/p. r/e í.'asi-

miro, ^S3^. in-8.° de .i-Ll\-IX-:{34 1 pngs. H.

Acompanhado do retr. de D. João de Castro e de um uiapa, em graiidc folha, desdo-

brável.

t)8:2—Castro {['. João Dapiisla df)—Hora de reoreyo nas ferias de niayoies es- / / ^ q
ludos, e oppressaõ de mayores cuidados. Authior o P. J. B. de C... Lis- f
bua, Na Ofíic. de Domingos tíovvalres. MDCCL... In-S." peq., 2 tomos de

167 8 XV-189-II pngs., em nm vol. E.

6^3 Vida de Jesu Christo senhor nosso Conforme a mais exacla hanuo- ^^ ^

nia dos Sagrados Evangelistas, e literal intelligencia dos Santos Padres,

onde também se too5o, e explioão as principaes difficuldades d;> Historia

Evangélica. Pelo Padre... Lijboa : Na Ofíic. de Simão Thoddeo Ferreira.

Armo M.DCC.XC. In-8.° peq.. 2 vols. de XVI .'ú? e 11-330 pags. E.

Ii8i Vida do glorioso patiiarcha S. .loseph, Extrahida, e reduzida a com-

pendio do que escreverão os Sagrados Eiiangelistns, Santos Padres, e

Varões pios, pelo Padre... LUboa, Na Ofíic. de Miguel Manescal da Costa. .

.

Amio M.DCC.LXI... ln-4." de C1X-:J.'J2 pags. E.

Acompanh-ada de unia gravura em chapa de metal (Frau."' a jis, em o Porto.), contendo

a imagem de S. José, tendo este ao cóIo seu filho Jesus.

Estimada. Belo exemplar. Pouco frequente.

Castro (D. Miguel)—\eia-se: Cunstilvi^úes do .WcBlu^pado de Lisbon... í.jSH.

liSj-Casfro e Anaya {Pedro de)—AVROIUS II DE 1| 1)1 AN \.
|1
POU

|1
DON PEDRO {/fl^d£> '

DE CASTRO
il y Afiaya, natural de Mnrcia.

|| A SENHORA D. MARIA
||

ria / ^^
Sylua Keligiofa em o (lonuento

I!
Real de S. Clara de Coimbra. || li

EM COIMBRA || Com iodaa as li:enças necejsarias. ||
Na Ofíiciím de MANOEL

DIAS
\\
Jmprefsor da l'nirerfidade : \\

amio 16õ4. In-S." peq. de XXIV (as

duas ultimas estão em liranco) pags. (prels.) inums. e 33'J nums., afora

uma em branco, final. E. (perg. reformado).

As XXIV pags. prels. compreendem : frontispício; Dedicatória ; «.\ SENHOK.^ D. MARIA „

da Sylua. . .> (datada e subscrita no fim : ^Coimbra IO. de \\ lancyro de 1654. \\
Manoel

Dias=); 'Licenças do Santo Officio. ; 'Licença do Ordinários; 'Licença do Pafoi;

Poesias de vários em louvor do autor e da obra, entre as quais uma do L)r. Jorge

Fernandes de Portalegre, e outra do Dr. Diego Luis í^ieto; e : 'DON IVAN DE
QVlROGA\ Fajardo, Alcnyde dei CastiUo\\de Zeliegin.\\h la curiosidad.»

Estimada. Edição muito rara. Belo exemplar.

I)8G— Castro Freire (Francisco)—Recrea(;Oes poéticas, por... Coimbra: Impr.

da IJdvertidade IfOil. In-8.° de VI-176 pngs. E.

<i87— Catalogo das obras de arte executadas por artistas portuguezes, envia

das á Exposição Internacional de Madrid em 1871, pela Commissão no-

meada pelo governo portuguez e expostas em Lisboa nos dias tí a 13 de

setembro. Lisboa: Tijp. Unicersal, 1871. In-S." de 28 pags. B,

()88-CATALOGO II DE' RELIGIOSÍ || DELLA COMPAt^NIA
II
Dl GIESV,

|j
Clie lo-

roíio tormentati, e fatti morire iiel (jiap
||
pone per la fede di CHRISTO

\, /C
PAnno 1632. e 1B33.

1|
Caiiato dalle Lettere annue. clie sono arriuate ,' ques-

tanno 1635. iii Lisbona con la naue |l Capitana delilndia Orientale.
||
(I.ogar

de marca emblema da Companhia de Jesus, tendo no centro as iniciaes ;

^4/o
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fcfi

I H í<.
li
IN HOMA,

I

Per Franeesco Corbellelli, MDCXXXVI.
\\ ||

Con

Lkenza de' Superiori. In-8.° peq. de 15 pags. nums. e urna inum., final. B.

Na pag. 1 o titulo; a 2 está em branco; nas 3 e 4 uma Dedicatória: «ALL'ILLVS-

TRISSIMO,
II
ET reverendíssimo ;;SIGNOR

II
D. LORENZO

||
CAMPEOOI, "

Vescouo di Sinigaglia,... II
II P. Franeesco Rodriguez delia Compa-

1|
gnia de Qic-

su..,í; nas 5 a 15 o texto da relação: «LI RELIOIOSl, || che furono tormentati, e

fatti
II
morire nel Cjiappone per la

||
fede di Christo sono

;i
li seguenti.»; e na inum.

final as Licenças.

Na pag. 15, como que em remate do texto, a seguinte declaiação: . Stampata in Madrid

con Licenza,
[|
por Andrea di Parra.

|I
E ristainpata in Roma per Franeesco

!| Cor-

bellete, !636.>

Opúsculo muito interessante e rarissiuio.

Catalogo dos Governadofes do Reino dn .Vngola. .,—Vejase: Collecção de

KOticias . .

.

Catalogo do.s livros que se haõ de ler para a continuação do Diccionario

da língua portugueza, .
,—Veja-se: Costn Macedo (Agostinho Josr da).

1589 — Catalogo dos livros raros, manuscriptos e impressos, que compunham a

~ Bibliotheca de Sir G«««. (Guhian), e que hão de ser vendidos em leilão.

^ no domingo 10 de novembro de 1867, e dias seguintes... Lisboa : Imprensa

de Joaquim Germano de Sonsa Xeres... 1867. In-S." de VI-162 pags. E.

Esta preciosa colecção compreendia livros raros e curiosos, clássicos portuguezes, hes-

panlioes e latinos ; edições originaes, raras, e algumas mesmo desconhecidas
;
poe-

tas, historiadores, philologos, etc.

Encadernado juntamente, este outro catalogo de uma livraria também notável : Catalogo

dos livros que foram de João António de Souza Guimarães... Parlo: Typ. ric Se-

bastião José Pereira, 1S69. In-S.o de IV-205-IV pags.

O primeiro compreende a descrição de -1264-18 lotes; o segundo, de 3911-35.

'áoo
1590— Catalogo provisório da Galeria Nacionul de Pintura existente na Acade-

mia Heal das Beilas Artes de Lisboa. Publicado por ordem da mesma Acade-

mia, 1868. ]n-8.° de VI1I-70-II pags. B.

Catharlna (D.)—Da Perfeição da vida monástica ..—Veja-se: Justiniano

(^'. Ijoureniy).

Catecismo Romano... Lisboa, Jãôt/.—A'eja-se: Mattos (P. Christovão de),

mi—O CATHOUCO
II
JOliHAL RELIGIOSO.

||
(Vinheta alegórica)

j LISBOA:

II
LMPRLXSA DE FRAXCISCU XA VIER DE SOUZA, \\

Bua da Condessa

N." 19.
II
—

II
18õS. In-fol. gr,, 48 nums. de 8 pags. cada, á excepção do

ultimo, que tem 16, e IV pags. (frontispício e índice), em um vol. E.

Publicaç.io quinzenal muito interessante, pois contém colaboração (em prosa e em verso)

de algumas das penas mais brilhantes da época. .\ pags. 7 e S do n.o 1, e 2 e 3 do

n.o 2, vem inserto um artigo de Oomes d'Abreu acerca d' O Arco de SancCAnna de

Oarret; e a pags. 7 e 8 do n.o 34 um peq. artigo de Camillo Castello Branco, inti-

tulado : «Harpa de David".

O primeiro numero saiu a 21 de Março de 1S51, e o ultimo a 10 de março de 1853. -.^

impressão é a duas colns. por pag.

Colecção completa. Belo exemplar. Muito rara.

Caurroy (.1. M. d»)—Veja-se : /íísíí/iíamts.— Institutos de...

j 692— Causinó [P. Nii:olas)—La Corte Santa, escrita en francês porei... Pa-

Scih t?
dre... de la Compania de Jesus, confessor de Luís XIII. Rey de KrancJa.

C/ '/' Traducida en caslellano por Don Pedro Gonzalez de Godoy . . . Aora nueva-
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694—Cavanagh {Morrjan)—Le découverte de la scieiíce des langues, conte-

nant: Une opinion sur la maniúre d'oiJerei' d'un esprit humain ; l'explica-

tion de la nature léelle des parlies dii discours et de la significalion que

tous les niots renferment en eux-inêmes conime leur propre défini-

lion ; Torigine des niots, lettres, chilTres, ele, ainsi que les príncipes fon-

damentaux de la première religion de Thonime
;
par. . . Traduit de Tan-

glais par Morgan Cavanagh et Ch. Joubert. A Paris... lS4^i. ln-8.°, 2 vols.

de VI-467 e IV-e de 466 a 876-IV pags. E.

t)95 — Cave [Guilielmo)— Scriploruni ecclesiasticoruni Historia Literária, a

Christo Nato usque ad Saeculuni XIV. Facili Methodo digesta. Qua de Vila

illorum ac Bebus gestis, de Secta, Dogmatilms, Elogio, Stylo : de Scriptis

genuinis, dubiis suppositiis, ineditis, deperdilis, Fragmentis; deque va-

riis Operuni Editionibus perspicue agitur. Accedunt Scriptores genliles,

Christiana! Religionis Oppugnatores ;.. . Editio novíssima, ab Autore

Ipsiomet ante Obituni recognita & auctior facta. Oxonii, e Theatro Sheldo-

niario, Apud Josephiini Pote Bibliopolam Etonensem. MDCGXL-DCCXLIII.
In foi., 2 vols, de X-XLV-IIl-668 (esta ultima acha-se numerada 898), e

XII-358 pags.

Appeiidi% ad Historiam Literarium . . . ; in qua de Scríptoribus

Ecolesiastícis, Ab anno MCCC. ad annum MDXVII. Pari Methodo agitur;

Ex Duabus in Unam constata; Altera nempe Henrici Warton, Altera Ro-

berti Gerii, qui etiam Concialia Sseculorum XIV, & XV. recensuit. Ibid.,

ibid., MDCCXLllI. In-fol. de IV-252-88131 pags. Os dois voh. E. (perg.).

Obra importante e muito apreciada. Magnifica edição, a mais completa de quantas se

imprimiram deste trabalho. Adornada com dois cabeções de assunto alegórico (co-

muns), abertos a buril. Belo exemplar, por aparar e muito bem ene. em inteiras de

]jergaminho, reforçado nas pastas. Colado na pasta da frente, ha um lindo ex-librís

ornamental do encadernador, aberto a buril em chapa de metal.- MUITO RAR.\,

sobretudo nestas condições.

mente corregido, y eninondado en esta sexta, y ultima iinpression, con

copiosíssimo índice, y Tabla. Ano Í72G. Con Licencia: En Madrid, en la

Tmprenta de António Marim... In-fol., 4 vols. de XX-492-XIV, 1V-423-XII1,

YI1I-341-XV e X-492 X.X pags. E.

o texto é ilustrado com algumas gravuras, as quais são abertas em madeira.

693 Símbolos selectos, y parábolas históricas, dei... de la Compania /'^ O O
de lesvs. Libro priínero, y sogviido. Tradvzido de latiu, y avmentado

con varias oliseruaciones, por Don Francisco de la Torre... Ano (Marca

do impressor, gravada em madeira) 1728. Con prn-ileijio. En Madrid: En la

Imprenta lícal. Por luan Garcia ínfancun. Acosta de Gahrid de Leon, Mer-

cader de Libros. In-4." de XL pags. (prels.) inums., 432 nunis. e mais VII

inums., finais, de ÍNDICE DE LOS Simliolos. E.

As XL pags. prels. inserem: titulo- Dedicatória a Don Sabo Melini Arçobispo de Ce-

sárea- Licenças-.Xprovações- «Suma dei privilegio»- iFee de Erratas» -«Suma de la

Tassa.»-«Censvras»—Um Soneto e um Romance endecasilavo a D. Francisco de la

Torre (aquele por D. Francisco de Lazcano ; este por D. Qaspar .\gustin de Lara)

— Prologo «Al Lector.»-e indicação da «Orden, y nvmero de los libros que contie-

nen los Símbolos, y Parábolas Hiftoricas.»

Estimada. Bom exemplar. Rara.

/l^S'
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696— Caventou {./. B.)— Noiívelle nomenclatiire chimique, d'après la classifi-

cation adoplée par M. Thenard ; Par... A Paris, Chez Crochard... iSlti.

In-S.o da IV-XVI-2Í)8-1I[ pags e \ima II. desdobrável. E.

(107—Ceballos {Itla« Anlortio de).— V\ores de el yerne, pasmo de Egyplo, assom-

bro de el inundo, sol de el Occidente, portanto de la gvacia, vida, y mila-

gres de el grande S. António Abad. Kscrita por ol Mro.. .' Gorregida, y

emmendada en esta ultima irapression. Pedicada ai Exc.'"" Senor [). Gis-

herlo Pio de Sabóia .Moura Corte-Iíeal Espínola y Ia Cerda Figueroa y

Pacheco .. Marques de Caslel-Rodrigo. . . Con lirenna. En Madrid: En la

Imprevto de In Merced. ln-4.° de XVl-íriOl prgs E.

As XVI pags. prels. compreendem : fronfispicio; Dedicatória; Approvações; Licenças;

um Soneto e uma Decima em louvor do autor e da obra; «Suma de la Licencia»;

^Fee de Erratas.-; 'Suína de Ia Tassa»; e «Prologo ai lector.»

Obra estimada. Edição rara. Bom exemplar.

Cebes.—Tabla de ..— Veja-se : Vafiiíns (Oí/io).

(i08— Ceita {Fr. João da).— Qvadragena de Sermoens em lovvor da Virgem e

^ r^ J! r) r~:>
^''''y' ^ ^^ Chrísto Senhor nosso seu Filho. Conforme os Euangelhos, que

^y ^ T^ ^'
a Igreja canta em suas festas pelo discurso do anno. Compostos pello

Padre Frey Jo.mo da Ceita natural de Lisboa, frade menor, filho da pro-

víncia dos Algarues &c. Dedicados ao nosso mvito Reverendo Padre Frey

Manoel dos Anjos, qualificador do Sanlo OÍBcio, &c. [\inhela com a ima

qem da rirgeni). Com licença do Santo Ojficlo, Ordinário iÇ- Paço. Em Liihoa.

Na Oijic. df. Pedro C.raesbeeck. Anno IGlí). Coin graça & Privilegio. Vendeni-se

em casa de Tliomé do Volle, Mercador de l.ii'ros. In-fol. de VI IT. (prels.) inums.,

307 nums. na frente, a 2 colunas de impressão jior pag., 1 com Advertência

e Erratas e XXIV inums., de Index.

^Qvadragena segvnda em que se contém os dovs sanclos tempos

do anno : conuein a saber, Adueuto, & Quaresma ; (^om seus intróitos^

i^om oito Sermoens do Santíssimo Sacramento do Aliar. Dedicada afi

tllvstrissimo Senhor Dom loseph de Mello, digníssimo Arcebisto de Euo-

ra, &c. Em Ecora. Por Lourevço Craesbeeck. Anno 162õ. In-fol. de IV-54(i

pags. a 2 colunas de impressão, cada; uma com um .?onelo em lou\or dn

autor e XVI inums., com o Jndex e Erratas.— Os S volumes. E.

Clássico. Estimada. Bom exemplar. RARA.

— Sermão da Fee... no Acto,., de Évora .. 1624.—Veja-se: An-

los de Fé {Sermões de).

fi99 Sermões das feslas da Virgem Santíssima, e de Chrísto Senhor Nosso,

com oito do Sacramento, & de algijs Santos e oito de dííTuntos Dedicados

ao glorioso S. António. {Vinheta com a imagem do mesmo santo). Compostos

pello Padre Fr. loam de Ceita, Frade menor da Regular observância da

Província dos Algarues, natural da Cidade de Lisboa i't.c. Com licença. Em
Lisboa. Por Lourenço Craesbeeck. Impressor dei Rey. Anno MDCXXXIV
(1634). In-4.° de VII. fT. inums. e 340 nums. na frente. E.

Clássico muito estimado. Não vulgar.

O) (^J ^ i) TOO-CELESTINA (L.\)— |1 O TRACI-COMEDIA
||
DE

!i
CALISTO \ MELIREA.

||

,;^ i~> ya l' NCEVA P:i>lC10N
||
con las variantes de l.is niejores [[ edicinnes anliguas.

Vl>
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/^o

i;

II
MADRID: 1822. \\

Imprenta de Don Leon Aíiapita, \\plax.uela

de Santiago, num. I. In-8.° peq. de XIX-XX-412 pags. E.

As primeiras XIX pags. prels. compreendem: frontispício; cEKRATAS> (no verso da H. do

front.); e «PROLOQO DEL EDITOR^; e as XX imediatas: novo frontispicio; «EL

AUTOR A UN SU AMIGO-; EL AUCTOR, i Esaisnndo-se de sii yerro en esta

obra queWescribià, contrai: arguye y compara-; -PROLOGO ; Lista dos persona-

gens; ^ARGUMENTO DE TODA LA OBRA-; e «ARGUMENTO ||
DEL PRIMER

ACTO DE LA TRAG!-COMEDL\.»

Muito apreciada. Excelente edição. Belo exemplar, dourado e aparado só á cabeça.

-

Pouco comum-

701—Cenáculo Villas-Boas (fV. il/anzee/ áo).—Dissertação theologica, histórica,

critica, sobre a Definibiiidade do Mysterio da Conceição linmaculada de

Maria Santissiiiia. Lisboa: Na Oflíc. de Joseph da Costa Coimbra. íi.dcc.lviii.

In-4.» de XVI-X-2Í8-XXXVÍII pag. E. ^ .

702 Memorias hisloricas do ministtrio do piilpito, por mii religioso da Or- /v^ ^ ^
dem de S. Francisco. (Escudo darmas do reino). Lisboií. Na 0(lk. Typ. An>io

MDCCLXXVI. (177(3). In-fol. de VI li', (prels.) iiiuiiis. e M16-1 pags. E.

Obra intereísantc e muito estimada. Exemplar de tiragem especial, em papel de superior

qualidade; com grandes margens. Nestas condições, muito raro.

703— Centenário do descobrimento da America. Memorias da Commissão por- ^ / ^;fC

O

lugueza. Linboa: Typ. da Academia Kcnl das Sciencias, 1892. In-fol. de IV- c^^
19-19-80-48-1 ig-ll-íis-llj-lO-l pag.s. E.

Insere os seguintes curiosos trabalhos : A Commissão Portugueza da Exposição Colom-

bina, por Joaquim de Araujo.-Centenario da Descoberta da America, por Theotilo

Braga.- Breve noticia sobre o Descobrimento da America, por Augusto Correia Tei-

xeira de Aragão. -Catalogo dos objectos de arte c industria dos indígenas da Ame-

rica, por A. C. Teixeira de Aragão. - Estudos sobre navios Portuguezes, por Henri-

que Lopes de Mendonça. -Memoria sobre a residência de Christovão Colombo na

libada Madeira, por Agostinho de Ornellas.- Os navios de Vasco da Gama, por

João Braz de Oliveira. -O Descobrimento do Brazil por Pedro Alvares Cabral, me-

moria de A. A. Baldaque da Silva. -Carta de El-Rei D. Manuel ao Rei Catholico,

por Prospero Peregallo.

Ornada com «fac-similes» de varias estampas, sendo algumas reproduções de gravuras de

livros do século XVL

Cèpari {P. Vtrgilio)—Vido do beato Luiz de Gonzaga...—Veja-se: Alvares

[P. Jerónimo).

Cerda y Rico {D. Francisco de).—Memorias históricas. . .—Veja-se : Cró-

nicas , .

.

704—Ceremonial da Congregação dos Monges Negros da Ordem do Palriar-

cha S. Bento. Novamente reformado, e apurado por mandado de Capitulo

pleno, sendo Reuerendissimo Geral da dita Congregação o Doctor Fr. An- O) /^Ç^/') o
tonio Garneyro Lente jubilado em a Sagrada Theologia. Forão intendentes er^ yJ^
nesta obra os Padres Mestres Frey Manoel d'Ascensão; & Frey Pedro de

Menezes Monges da mesma Ordem. [Estattipa grav. a buril (L. Vorsterman

fecit), representando o Geral em acto de prédica rodeado pelos noviços, que estão

ajoelhados). Em Coimbra, Na Offic. de Diogo Gomes de Loureyro, & de Lou-

renço Craeabeeck. Anno 1647. Com todas as aprouacOes, & Licenças necessárias.

In-fol. de IV ff. (prels.) inums, ás quais se segue o Livro primeiro com

LXXVIII pags.; e com front. especial, tendo no centro as armas da Or-

dem de S. Bento, o Livro segundo em 2b3 pags., vindo no fim d'esta novo
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registo de logar e dala da impressão. Gomo remate do vol., segue-se

uma pag. em (jne vem inserln o fíeíjkto de Assinatura de ff. E.

O frontispício e as duas folhas imediatas com defeito. -Estimada. MUITO RARA.

705— Ceremonial dos religiosos Cirmelitas Descalços, segundo o rito romano,

(9 C para uso da Congregação de Portugal. Traduzido do llespanhol, correcto,

nolavelmente accrescenl.ido, e eiii tudo conforme ás Rubricas do Breviá-

rio, e Missal Romano, Decretos da Sagrada Congregação, costumes anti-

quissimos, e Privilégios de Religião. Lisboa: iVn /?pi}í'1 Ofíic. Tijp. -timo

M.nCC.XCIX. In-fol. de VI1-533-I pags. E,

7()t)-Ceriziers (Sr. de) - LE TACITE
||
FRANÇOIS

||
AVEC

||
LES REFLE-

.VIONS CHRESTIENNES |l ET POLITIQVES SVR LA VIE DES
||
RÓIS de

FRANGE.
II
Du || S."' deCERiziERS Aumofnier

[]
duroy.

|!
(Peq. vinheta repro-

duzindo o Tosão d'Ouro)
II

.4 PARIS, \\
Ckez la Veuue I. CjursArW et

\\

PiEKRE LE Petit [ Imprim. ordiíinire du Roy l rui- .S. lacques ò la Tcifõ

iVOr.
II
Avec Prinileijc du ro>j.

||
1'I28. In^."., 2 tomos de XXVIII pags.

(prels.) inums. e 422 niuns., o I ; e YI (prels.) inums. e 456 nums., afora

XXII inums. e uma em branco, finais, o II. Em um rol. E.

O titulo transcrito acima, que é aberto a buril, encontra-sc no centro de artística por-

tada gravada em chapa de metal (Darci se),

ki XXVIII pags. prels. compreendem : portada ; Dedicatória («EPISTRE»): «A MON-
SEIGNEVR

II
D'HEMERy |l SVRINTENDENT ||

DES FINANCES=. ; Prologo «AV LE-

CTEVER.»; ^Entraict du Priuilegc tlii Roy< e outras licenças; «AVANT-PROPOS, li

ESTAT DES QAVLES A\V\NT " LE VENVE DES FRANCOIS..; e .Veritable Origine

des François.i

As VI pags. prels. do tomo II inserem : titulo e Prologo -.\V LECTEVER.»
O titulo inserto no fronlispicio deste tomo, diz textualmente assim: «REFLEXIONS

jj

CHRESTIENNES
I]
ET

II
POLITIQVES

II
SVR LA VIE DES ROYS||DE FRANGE.

1|

Par te Sieur db Cekiziers, Auinofiiier du Roy. ]!
(Marca dos Editores, com a divisa:

..TEGITET QVOS TANGITINAVRAT») || A PARIS,
:
Cliez la Veuve lEAN CAMV-

SAT,||ET||PIERRE LE PETIT, Irap. & Lib.. ordinaire du II Roy. Rue||S. lacques, à

la Toyson d'Or || || M. DC. XLVIII.
|I
AVEC PRIVILEOE CE DV ROY..

.\s XXI pags. inums. finais conteem a .TABLEilDES PRINCIPALES REFLEXIONS
|1

DE CET OVVRAOE.»
O texto, que abrange até Louis Le Jouste, acha-se enriquecido de peqs. gravuras con-

tendo, cada uma, um retraio dum dos reis de França. Exceptuando a primeira que é

de pag. inteira e impressa aparte, e que contem os retrs. de Pharamond, Pepin Le

Bref e Hugues Capet, todas as mais vêem encimando as respectivas biografias, nu

historia de cada reinado.

Obra curiosa e nilo mencionada por Brunet. Excelente edição. MUITO R.\RA. Belo

exemplar.

707—Cerqueira Pinto (/iníonio)—Historia da prodigiosa imagem de Giirislo

Crucificado, que com o titulo de Bom Jesus de Bouças se venera no logar

de Malozinhos na Lusitânia, em que se referem notáveis Antiguidades

deste Reyno, dedicada ao mesmo Senhor e olVerecida a el Rey de Portu-

gal D. João V. Lisboa Occidental. Sa Ofíic. de António Isidoro da Fonseca Im-

pressor do Duque Estribeiro Mor. MDCCXXXVIl (1737). In-í." de XLl IV.

inums., 349 pags. nums., a que se seguem mais 1(51, que inserem S Sermões

pregados, respectivamente, por Manoel dos líeis Bernardes, Fr. Joam de

Deos Monte Alverne e Manoel Pereira Alvares. E. {perg. reforçado).

Além do descrito, o volume contém duas estampas grav.idas a buril, estando uma (a que

reproduz a imagem do Senhor de Malozinhos, e que falta em quasi todos os exem-
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piares que aparecem) assiiiaiia ; Francisco Mciida Lima jiíUli.-O frontispício é im-

presso a preto e a verniellio. Apreciada. Pouco frequente.

Cerqueira Pinto (/líi<on'o)—Veja-se : Cioiha (D. llodriçici da)— Catalogo dos

hifpos do Parlo.... eiliçrio de 1742.

708-CERTAMEN
1;
POÉTICO, EM LUV-

!|
VUII DK UOM MIGVEL DE NO-

1|
ro- Ao^ig/ú O

Ilha, Conde de Linhares, do Conlelho de lua H Mageltade, & seu Gouerna- /C^C^'^
dor, & Capitão ge-

||
ral de Tanger, ao valor com que no leu

||
campo, sò

''^

A vilta de lodos maton hum leão ns lanhadas. Or- 1| danado por Dom Fer-

II
nando de Faro. (Vinheta representando utu anjo montado num dragão,

e lendo numa das mãos ma ramo de carvalho e na outra uma palma)

II
Com todas as licenças wx-effarias. \\

jj EM LISBOA. Pur Geraldo da

Vinha. {Sem data—1G25.-'). In-4.o de S6 folhas innms. E.

.\ primeira folha coiistituc o frontispicio; na frente (o verso está em branco) da se-

gunda uma Kduertcitcia ao Leitor.' ; e nas restantes LXIIII Sonetos dos seguintes

autores : Licenciado Francisco Lopes Ribeiro, Luis de Meio, Lisardo, .'Xntonio Fer-

nandes de Moura, loão de Sancta Cruz, Victorinn, Henrique do Quintal, Silveria,

Pyndano, Jacinta, Sempronio, Francisco Nunes de Ávila, Afonso Ribeiro Pegado,

Pêro de Noronlia de .\ndrade, António Alvares Soares, Pêro Mousinho, O Pastor de

.Amarilis, António Oomcs Pimentel, João Barbosa, Manoel de Oallegos, Francisco

Lopes, Manoel Freire de Brito, António Soares de Medeiros, Eloyo de Sá, Simão

Ramos, António Fernandes, Jorge Tlionias Valle, loão de Crasto, Gil Coutinho,

Francisco Dias de Gusmão, João de Araújo, Luis de Mello, Luis Marinho de Aze-

vedo, Luis de Tovar, Luis Marinho, Martim Afonso de Torres, Vicente da Costa

Matos, Paulo de Sousa Coutinho, Francisco de Faria, Duarte da Silva, Baltasar Ri-

beiro, Manuel de Qouvea de Vasconcelos, António da Cunha Ferreira, Custodio

Lobo, João de Mendonça, João Barbosa de Crasto: e ainda alguns anónimos.

Espécie de Cancioneiro muito apreciável. .Mguns dos poetas acham-se representados

cOBi um, dois e três sonetos. Descrito por Inocncio. Raríssimo. Bom exemplar.

709— Cervantes Saavedra {Mi<jmlde]—\í,l ingenioso hidalgo Don (Juixote de la

Mancha, compuesto por... Nueva edicion corregida de nuevo, con nue-

vas notas, nuevas estampas, con nuevo analisis, y con la vida de el autor

nuevamente aumentada por D. Juan António Pellioer... Eu Madrid: Por

I). Qahriel de Sancha. Aíw de .l/flCCL.V.VAA' ^7/. In-8.«, 5 vols. de VIII-

CCXLlV-143, VI-318, IV-275, XX-45G e VI-483 I pags. E.

M,agnifica edição desta obra celebre e universalmente presada; enriquecida com lindos ca-

beções decorativos e numerosas gravuras impressas em separado, tudo primorosa-

mente gravado a buril em chapas de metal pelos melhores artistas hespanhões con-

temporâneos da edição (P. Camaron, Raf. Ximeno, Paret, Monnet, etc, delinearam;

e : Moreno Texada, P. Dutios, etc. esculpiram). Algumas gravuras são de formato

superior ao do livro, e porisso estão impressas em folhas desdobráveis.'

Belo exemplar; com rica encadernação inglesa (inteira de vitela), e tendo a lombada e

as pastas ornamentadas a frio e a oiro. Nestas condições, muito raro.

710 BI ingenioso hidalgo Don (Juijote de la Mancha, compuesto por..

.

Edicion conforme á Ia última corregida por la Academia Espanola, con

notas para la buena inteligência dei texto. Paris : Garnier Hermanos, 1873,

In-8.° de IV-XLIV-768 pags. E.

Edição ilustrada com estampas abertas em madeira e impressas em separado.

711 El ingenioso hidalgo Don Quijoto de la Mancha, Compuesto por...

Edicion anotada por Don Nicolás Diaz de Ben.jumea, é ihistr.ida por Don
Ricardo IBalaca,.. (Reprodução da marca que vem no frontispício da

fo/^

J.

S-à

'o£'
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primeira edição). BarceXona: Molaner y Simon, Editores:... MDCCCLXXX.
In-fol., 2 vols. de VIH-LNXII-566-I e VI-1I-651-I pags. E.

Magnifica edição ; enriquecida com numerosos cabeções e Horões alegóricos, impressos

a preto ; com o retr. de Cervantes, ante-rosto, capas e 44 belas estampas coloridas,

tiradas em separado. -Edição estimada. Esgotada.

712 El buscapié. OpLiscuIo inédito que en defensa de la primara parte

dei Quijote escrihio... Publicado coin notas históricas, criticas i biblio-

gráficas por Don Adolfo de Castro. Cadiz. Impr... de \a Rerista Médica,

1848. In-S." de Il-XIX-184 pags. M
713—Cervantes Saavedra {Miqvel rf,).— LA niSClilíTA HAL.MEA... Em Lin-

boa. . . .\'iio de l'!i:t.

(Dj ft'ontÍ!!fi'io dnjnos a t.cacta reprudunio fulo-ziíKOijrújica i/ue regne)

:

LA DISCRETA

GALATEA
DE MlGVELDE

Ceruantes Saauedra.

Dmdídd enftys Lihtos»

Con todas las licencias ncccíTarías.'

Jafadoen ijo.reiicnpape!.

In-8.° peq. de IV ÍT. (prels.) inums. e 375 nums. na frente, não incluindo

unia em branco, final. E.
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715

ti. I prel. insere o titulo da obra e as Licenças para a impressão; a II e III uma

espécie cie Prefacio; ^CURIOSOS LECTO- \] res. S.*; e a IV diversas poesias em

tiomenagem do autor e da obra, a saber: =DE LVYS QALVES DE AÍON- 11 taluo ai

Autor. SONETO» ; <DE DON LVYS DE BAROAS 1; Marique. SONETO ;
-DE LO-

PES MALDONADO.il SONETO».
verso da H. 375 (última do texto) é apenas ocupado pela seguinte marca do

impressor :

e, por baixo desta, pelo seguinte registo tipogriUico :

—«EM LISBOA
II
Con Iodes taf: /«V-pnras iicrefíarins.

vez Annoll 1618. >-

Por António Alua-

Esta ediçiio é uma das primeiras (2.a, ou 3.») que se liieram desta apreciada obra do

autor do celebre Dou Quijotc de la Mwíc/ta. Muito estimada e parisslma. Ex-

celente exemplar.

Novelas exemplares de... Ano (Virilieta qiiadiangular, tendo no

centro as iniciais emblemáticas ila Comp." de Jesus: I H S) 1723. Con li-

cencia. En Madrtd ; En la Itnprenla de Angel Pasmai. ln-4.o de 11-403 pags. K.

Edição pouco vulgar. Exemplar com as duas primeiras ff. manuscritas.

LOS TRABAIOS |1 DE PERSILES, Y 1| SIGISMVNDA, HISTO-
!|
ria

Setentrional.
|1
POR MIGVEL DE CERVANTES

||
Saauedra.

|1
DIHIGIDO A

DON PEDRO FERNANDEZ DE
1|
Castro Conde de Lemos, de Andrade, de

Villaliia, Marques de ||
Sarria. . . 11

. • IMTío (Marca do impresaor—

a

mesma que vem na 1." edição da parte primeira do D. Qnixote) 1611 II

Con priuilegio. En Madrid. Por hum de la Cuesla.
1
A cofta de luan

lie Villarreal mercador de Ubros en la Platcria. In-i." de VI ti. (prels.)

inuras. e 226 nnms. na frente. E.

As VI folhas prels. inserem; frontispício; TASSA..; FEE DE ERRATAS'-, Privile-

gio de íEL REYi ; 'Aprouacioa ; um Epitáfio e um Soneto a Cervantes ; Dedica-

tória : .A DON PEDRO FERNANDEZ H DE CASTRO...»; e .PROLOGO».
Primeira edição desta apreciada novela. Exemplar com defeito nas ff. 32 e 226, mas de

fácil restauração.—Raríssima.

7IC-CESAR iCaius Mivs]-\ COMMENTARI
||
Dl CAIO GIVLIO ||

CESARE.
||

NVOVAMENTE TRADOTTI DA || M. FRANCESCO BALDELLI Dl ||
LATINO

/S-o

^ôo/^<^

.^^^O
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IN LIiN(;VA THOSCANA. |! CON FIGVRE, E TAVOLE DELLE MATERÍE
|| e

de i nomi delle Cillà, ch'in questi Coininentari si leggonno, r Anlichi e

Moderni, pei- adietro non piu stampale.
||
(Peq vinheta t\ p. ornamental)

II
CON PRIVILEGIO

||
(Marca gravada do impressor)

||
li\ riCNEGlÂ AP-

PRESSU GABIUEL
\\
GKILITO DE FEHUAm.

\\
M D LVll. In-8.o peq. de

LII-773 pags., afora nnia de Registro, uma cm hrani.o e uma que contem

somente uma nova marca do impressor, finais. E.

As LII p.igs. prels. cojiiprccndeiu: froiitispicio; Dedicatória: -ALLO... SIONOR || CAR-
DINALE Dl FERRARA ; .TAVOLAS. ; e um mapa de LA FRANGIA, e outro

de mSPAONA. (ambos abertos cm madeira).

Tradução estimada. Primeira edição. MUITO RARA. Bom exemplar.

717—Céspedes y Menezes {Gunçaiu (/c)—Poema trágico dei espai'iol Gerardo,

y desengano dei amor lascivo. Primeira e Segunda Parte... Aíio ítí'21. Kn

Cuenca, Por Saluador d'j Viader... In-l." de IV ti. (|irels.) inums. e 236

nums. na frente. E.

Muito estimado. Bom exemplar. RARO.

718—Cevalhos (D. Pcdco)—Exposição dos lúcios, e maquinações, com que se

preparou a usurpação da Coroa de Hespanha, e dos meios que o impera-

dor dos francezes Icin posto em pratica para realiza-la. Escrita em hespa-

nhol por... Traduzida em portuguez, E pulilicada para desengano da Na-

ção, e conliecimento da detestável Protecção Franceza. Lisboa, Na Impr.

Regia. Anuo IS08. Com licença. In-4.° de 80-11 pags. E,

Chagas, 1.» (Fr. .^níonío das)—Sermão. . . no Avto da Fee... em Lisboa...

16.54.—Veja-se : Avtos de Fe {Sermões de).

719—Chagas, 2.° (Fr. AiUonio daí)—Viva Jesus. Cartas espirituaes do venera-

^ C) vel padre... Parte I. (e II) JÁsboa Occidental. Na Offic. de Miguel Ro-

drigues... M.DCC.XXXVl. .. Iii-.4.° Duas Parles em igual numero de

tomos, com VIII-400 e VI1-20Õ. E.

Clássico. Apreciado. Boa edição. Rara.

720 Escola de Penitencia, e flagello de viciosos costvnies, que consta de

Sermoens Apostólicos do muyto venerável Padre Frey .\ntonio das Cha-

/^Jj gas, àc. tirados a luz por Fr. Manoel da Conceyçam. I Parte (e imica). Ao

KJi^ ^ ^ muito alto e poderoso Rey, & Senlior Nosso D. Pedro II. Lisboa. Na Of/l.

de Miguel Deslandes .

.

. Anno 1687. ln-4.'' de XIV-5Í6 pags. E. {perí/. ninlle).

Estimada. Primeira edição -Não vulgar.

721 Obras Espirituaes do espiritual, e venerável Padre Frey António

/) das Chagas... Primeira e segunda parte. Dedicadas pelo mesmo Authora

Christo Crucificado. (Vinheta). Lisboa Occidental. Na Offic. de António

Pedroso Galram. M.DCC.XXXV... In^.» de XV-504 pags, r:.

Edição pouco vulgar.

722 Sermoens genvinos, e praticas espirilvaes., . Lisboa, Na Offic. de

Miguel Deslandes. . . Anno 1690. In-i." de XVIU ff. inums. e .517-1 pags. E,

^ Primeira edição. Rara. Belo exemplar.

Chagas {Philippe das)—Veja-se: Nunes (Philippe).

n/
1/ /-, c? 723—Chambers (A'oíierí)—Lives of illustrious and distinguished Scolsmen,

^J-^^ trom the carliest period to lhe present time, arranged in alphahellcal

r//í

(^1'i

m-
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order, and forming a complete Scottisíi biogiaphical Dictionary. tíy...

Kriibellisheil wilh splendid and aiUhentic Portraits. Glasgoic: Blackie d-

Hon... MDCCCXXXlll-DCCCXXXV. In-S.», 4 vols. de lV-568, H-600, II-

588 e 11-551 -VI pags. E.

Os numerosos retr. que enriquecem a obra são primorosamente abertos a buril em cliapa

de aço e in'pressos em separado do texto. -Belo exemplar e bem encadernado.

7ái— Chantrel (./.)— Annales ecclésiastiquea de 1840 a 1860, ou Histoire rá.çu-

mée de l'Église catholicuie pendant les derniéres années ; ouvrage com-

plémentaire de IHistoire Univcrsíelle de lÉgliso calholique par Tabbé

Rohrbacher, par... Paris: fíaiiwc Frères et Duprni... 'IS/Jl. In-S." de IV-

tíi8 pags. K.

725-Chapellain de M. R. (P. O'.)- LA COVRONNE |1 DV PORTVGAL |1 OV ||
La

parfaite connoiílance de fes
I|
Royaumes, Conquétes, Lois,

||
Maximes, In- S^/lsA <& (D

tereis, Etat
|I

preíant, &c. \\ AVEC |1 Vn abregé de fon Histoire, & un trailé C í^ '

II
curieiíx de la Marine : du Change '| de Portugal. & du Mariage de li S. A.

R.
II
Le tout recneilli en abregõ poiír fervir d'-

i

initruction à ceiíx qui au-

ront riionneur
||
d'élre à fon fervice.

||
Par le Sieiír P. G. Chapellain de M.

R.
II
(Peqs. vinhetas tip. de ornamenlo)

||
A TVfílN, MDCLXXXH.

II II
C/ier Barthelemy Zappate.\\ Avcc permifsion. In- 12.° de XII pags.

(prels.) inums. e 254 nums. na frente, afora uma com «Addilions de la I.

Paile», uma em branco, uma com «Addition de la 2. P.», e uma outra em
branco (inums ), finais. E.

As XII pags. prels. compreendem: ante-rosto (com os dizeres: «LA 1] COVRONNE ||
DV

:i
PORTVQAL.r,) (I e II) ; frontispício (III t IV); Dedicttoria : -A MONSEIQNEVR

II

D. DIEQO DE CARVALLO II CERQVEIRA, IIENVOYE EXTRAORDINAIREIIDE
PORTVOAL A S. A. R. II

.... (V a IX)
; e «TABLE 1| DES CHAPURES.^ (X a XII).

Nas pags. nums. 1 a 4, um 'AVIS.', e nas restantes o texto da obra propriamente dito.

Obra interessante sob o ponto de vista geográfico, histórico, politico, comercial, etc,

de Portugal.-Multo rara.

"Sii— Charpentier {M. C. Lomís)— Letties critiques, sur divers Ecrils do iio.s

jours, contraíres ã la Religion & aux lliturs. Par M. Can'/:. A Lvndres.

M.n.CC.LI. In-12.», 2 vols. de IV-XV-176 e IV-221 pags. E.

Obra interessante. Bela edição. Os frontispicios, impressos a preto e a vermelho, são

adornados com uma linda vinheta alegórica, aberta a buril em chapa de metal (assi-

nada : Ceisen — Fàveline).

727—Chasle (Abbé Aowis)—Sieur Maria du Divin Cosiir, Née Dreste zu Visclie-

ring, religieuse du Bon-Pasteur. 1863-189'.). Paris : Bemiehtsne & CM ..

.

1005. In-S." de XXXV-428-I pags. E.

Ilustrada com uma boa gravura ('A. D. se. ) contendo o retrato de Sr. Marie du Divin

Cceur.

7i!8— Chasmes {^J. Phitarète). — Eludes sur TEspagne et sur les intluences <^// /f} /^
de la littérature espagnole en France et en Ilalie, par. . . Paris : Amtjot..

.

' ^
i. d. in-S." de IV-VIII-567 pags. E.

729-Chasseneu, ou Chasseneuz (fioi-f/ioí.) — CATALOGVS 1|
Gloriae Mundi, ^

Laudes, honores, exoel leu tias,
||
ac Praeeniinentias omnium fereslaluum, '^ x 9ri ^^

pluri-
II
marumq rerum ilius continens, a Sapeclabili II viro Bartholomaeo '-^''^ ^^

a Ghasseneo Humanorum lurium doclore....
il
...Vna & typis matérias

/^o
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recõditas |!
resoluentibus, ciim índice i)Uislx;ilus. (No fiiii o seguinlR re-

gisto lipogrãfioo): ^-^ (íntiihifli (límit iiimiliíii yvcilnntiu iHuis ôpctln-

litli uirn biiini-
ii
no iinrtliílnmni n ('IjusiUMiro iiiris yiiiiti-

11
tifii 1 (i^ rsnrri

amtinr fnmntis^siiiui .. íiiii frliritrr. £iiflS. imprcs- [> suiit piT lunmrntfi

uiriim Ilkniisium bi- íjnrsij
li
lutis nilrotiipc iiiftustria prcíiitu. ^iiuo n Cliri-

il
6t(i nato Itlillrsimn íiiiinnrntfsimo uincsimo |! uoiio. (1529). Çiiobccimu

^nlfiiôns ruinins. Infol., 12 Partes, tendo cada uma a sua num. propri;i.

Km um vol. E.

Obra importante e estimada. Primeira edição ; impressa com caracteres góticos e enri-

quecida com muitas e curiosíssimas gravuras (algumas de pagina inteira) abertas em

madeira.

A impressão é a duas colns. por pag. -Cada parte tem portada própria, gravada em ma-

deira; mas faltando no exemplar a da Sétima. Todos os dizeres insertos na primei-

ra são impressos a vermelho, emquanto que nas restantes o são a preto.

No verso da ultima pag. um agrupamento de vinhetas, as quais reproduzem varias pas-

sagens da vida de Cristo. -Mancha d'agua em algumas ff. -Rara.

7I)U—Chateaubriand (F. A. dí).—L'Itinéraii-e de Paris a .lénisalem, Par...; ou

TAbréiic de son voyage a .lénisalem, en allant par la Grèce et reveiiaiit

par rÉgyple, la Barbárie el TEspagoe. .\veo rtes notes utiles. Londres :

Cluz L. Decomhy... ISlS. In-8° peq. de frontispício e 3'22 pags. E.

No íim da ultima pagina o registo: -De rimprimerie de Schulze et Dean, 13, T^oland-

street, Oxíord-street.-

731 Mélaoges politiques et littóraiies. Les quatro stiiarls. — De la

11 Ç) T) Vendée.— Dtí lionaparte et des Hourbons. — De Ia Monarcliie selon la

n' ^ (Charle. -De la libsrté de la presse. Par... Paru; Didul Frúres, ISiô.

ln-8." de lV-o52 pags. E.

73'2 Mémoires d ontre-lombe, par... bruxelles. Meliiie, Cauf el Cuin-

^ J/ '^X> paijme... IHlO-ôo. in 8.", (i vols. E.

Tio CEuvrea de M. le Vicomte de. . . Nouvelle ódilion, rcviie et corri-

//V (—

Q

Qée. A Pariu, Cht: Poiírriit Fréreít Kdílcvrs. . . M. DCCC. XXXVI. {ímpi;

/1'^ -^ et Fitiderie de Fain). ln-8." peq., "IO vols. K.

Boa edição e de mui cumodo formato.

734 CEavres completes de .M. le Vicomle de... Augmenlúes d'nii Essai

^ (OtÍ O (^ ''"'' '^ ^'^ ^^ '*'^ ouvrages de laiiteur. Píiríí, Che^ Firiiiin Didol Freres...
~^ U nCCC XLIII. In-S.» SI.. 5 vols. de IV-XV-62-2. [V-tí87, IV-6;^8, 1Y-70U

e IV-o(53 pags. E.

Magnifica edição destas apreciadas obras. Enriquecida com numerosas e belas gravuras

a buril em chapa de aço, impressas em separado. Exemplar muito bem encader-

nado e otimamente conservado.

735—Chaudon (.IfA-.) — Bibliotheqiie d'un homine ile gout, 0't avis stir le

A / clioix des meilleurs Livres écrits plus Impartiaiix oiil [iurté surtes bons

"^iC ^ ^ Ouvrages, qui on paru depuis le renouvellemenl des Lellres jusqu'en

1773. Par L. M. D. V. A kmtierdam,... .W. DC.C. LXXIII. In-12.°, á vols.

de XlI-3.56 e II-3'JB pags. E.

Livro curioso c raro.

7oii— Chaumeil de Stella 4 Santeul (•/.'"-, .lnjusU' clt). — E^,f:li snr Ihiftoire

C?^ du Portugal, depuis la fondalioii de la moiiarcliie jiisqua la mort de D.ât
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744-

Pedro IV. (1080-1834); par... Bruxelles, Gregoir et C'.«... IKjí. ln-8.°, 2

volumes de 21H e 206 pags. E.

Ilustrada com os retrs. de D. Pedro e de D. Maria II, e com 5 « fac-simile? >. Estimada

e pouco frequente. Bom exemplar.

7;i7—CHAVES {BaHhazar Manoel dí)-ANNAL INDICO |1 HISTÓRICO ||
DO GO- / / ^

VERNO DO ILLUSTIM.SSIMO, || e Excellenliffimo Senhor
|1 MARQUEZ H DE /õ T' ^

TÁVORA, Vice-Rey, e Capilaõ, General da Índia.
||
TERCEIRA PARTE.

||

OFFERECIDA AO MESMO SENHOR
||
PEU» DOUTOR

1|
. . . ||

Phyfico mór
do Eflado da índia. || (Escudo darmas do marquez de Távora)

||
LISBOA,

II
Na ojfic. dos Uerd. de ANTÓNIO PEDROSO GALRAM. V Anno de 1754. Com

lodaK as licenças necefiarias. In-4.° de VJII pags, (prels.) ínums. e 96

nnnis. B.

As VIII pags. prels. iusereui: froutispicio (I a II); Dedicatória ao Marquez de Távora

(III a V); Palavras preambulares, encimadas pela epigrafe : «AO LEITOR' (VI); c

LICENÇAS». (Do Santo Officio-Do Ordinario-Do Desembargo do Paço.).

De muito interesse histórico. Apreciada e RARA.

738—Chaves e Mello [Dy. Anlonio ]l/o>v'fl)—Ghrestomalliia clássica da Liiigun //'m ^ ^
Porlugueza. Epitonie dos principaes géneros do discurso prosaico CoUi- /
gida e coordenada pelo... Eio de Jandro: Tijp, de Cândido Augusto de

Mello... 1S08. In-8.», 2 tomos de XXlI-216 e IV-'i88 pags , em um vol. E.

Apreciada e pouco vulgar.

739— Chénier [31. df)— Reclierches historiques sur les maures, et Histoire de /w^ j> O
lempire de Maroc, par .. A Paris, che: VAitteiir... M. DCC. LXXXVII...
In-S.», 3 vols. de VIII-424, lV-476 e VI-564-IV pags., e um niHpa itripresso

em separado, em ti. desdobrável. E.

74()-'Cherbonneau (Jtf.)— Exercices pour Ia Lecliire des maiiuscrils árabes, X j!^ ô ^
avec la figuration et la traduction en français, par .. Paris : Hcchetle e(

C.'«, Í8õ3. In-8.° de 11-80-78 pags. E.

Texto em árabe e em francês.

741— Chevalier /'/MíííVej—Drarnes de lAmérique du Nord—Poignet-dAcier ou

les cliippiouais, par... Paris: iiirhel Lécy Frè:es, 1867. Iii-8.° de I\'-27C

pags. E.

742—Chevalier (jy. .lí/i/iW)—Cours dÉcononiie politique fait au Collége de

Francí!, par... Brvxelles. Soe. Ti/p. Belge... 184õ. In-8.o de 430 pags. E.

743-Chiabrera {r.ahiele)-\)ELLE GVERRE
1|

DE' GOTI || CANTI QVINDICI.

II
DEL

II
Signor Gabriele Chiabrera. !l AL SERENÍSSIMO ' CARLO EMA- 'y^/f

í~' O
NVEL

II
[)VCA 11 SAVOIA. y CON PRIVILEGIO.

[{
(Logar de curiosa marca /

do impressor— gravura aberta em madeira)
1| IN VENETIA, ||

Âprefso Gin-

iiacHtio Progjioto.
]|
Af D LXXXÍT. In-12.° de 108 11'. nums. na frente.

E. Ipeig.).

.\ folha I é para o frontispício, e a II eslá toda em branco.

Cada um dos quinze Cantos que o Poema contem é encimado por uma pequena gravu-

rinha de assunto extraído do respectivo canto.

Primeira e magnitica edição; impressa com excelentes caracteres itálicos e embelezada

de pequenas letras iniciais adornadas de caprichosos arabescos de fantasia. -Muito
estimado. RARÍSSIMO. Belo exemplar.

Ô O

Chrestomathie polyglotta, ou Extraits des poetes grccs, italiens, espa- //ri\^í^^
noies, portugais, miglaja, et fraiigais. Traduits en allemand par Voss, ,</ ^ '^
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5

'U'^"

/

Schiller, A. M. Sclilegel, Woll', Kiies, Bothe, ele, pulilirs par M. Lc
Bas... el par M. Regnier... Parif. Charles lUngruy, Edileur... 183.'i. (No

verso do ante-rosto : hnpr. de Moquel tt Ccmp.). In-8.°de lV-IV-488pags. E.

Compilação interessante. Estimada e pouco vulgar.

7B— (írmitrn Cnitmiitt (Oríiinis: (Este titulo, em uma só linha, na frente da

^ primeira folha. No fim (verso da ultima ti.), rematando o texto, o set^uinte

ali '^ ^ registo): f^lmjireCfam Cramone per Ce/'arem de fíichardis. Anno dfn
\\
Mil-

lefimo Quingenleíimo quinto (IVJii)
\\
Die Vndecima me»/'is [nlii.—ln-i." de ÍV

ff. (prels.) inums. e 90 nums. na frente. E.

As IV folhas prels. inserem : titulo (transcrito acima), em uma só linha (frente da II. 1);

«Tabula» (desde o verso da mesma fl. I até parte da frente da III); iPrologus» (des-

de a restante parte da mesma ti. Ill até meio da frente da IV); e uma espécie de

exortação, ou noticia Acerca da Crónica (restante parte da frente e todo o verso da

mesma fl. IV.)

Nas 90 folhas nunis. vem o te.'ito da Crónica, o qual é dividido em sete livros.

A impressão,' excelentemente executada com caracteres redondos, é esmaltada com di-

versas letras iniciais de desenhos de fantasia e com duas vinhetas, tudo aberto em
madeira. As duas vinhet.is, que vêem logo na primeira pagina, contêem : a primeira

a imagem da Virgem com seu filho Jesus no colo; a segunda a imagem de Cristo.

Crónica Cartusiana. desconhecida a Brunet e a seus continuadoies, pois não a registam

no Manuel du libraire et de Pamateur de /i>res.-Belo exemplar. RARÍSSIMA.

/^ 7iG— Chronica constitucional de Lisboa. (No fim dos nums.: Lisboa: Na Im-

pressão Regia). In-fol., 135 nums. em um vol. E.

o primeiro numero saiu em qninta-feira 25 de julho de 1S33; c o ultimo, em terça-feira

31 de dezembro do mesmo ano.

747— Chrónioa constitucional do Porto— No fim :—i\r(í T;///. (/< iuauí Alrnres

Riheiro & FiUw. 1832-33. In-fol, ± vtils, E.

Os dois vols. conteem, ao todo, 133S pags. (a li cols. de impressão cada uma), pois que

a numeração é seguida de um para o outro. São IH nums. uo l.o vol. c 150 no 2.o,

isto além de alguns suplementos.

Colecção importante, apreciada e pouco vulgar.

748— Chronica constitucional do Porto. Anno de 1833. (No IíiimIos iiiinis );

Na hrqirensa de Gandra «f Filhos. In-fol. pet]., 152 nums. e alguns suple-

mentos, em um vol. E.

o n." 1 saiu em terça-feira I de Janeiro; e o 152, em sábado 29 de Junho.

Crónica de D. Alfonso el onceno. . .— Veja-se: Crónicas. ..

Crónica de P. Álvaro de Lvna...—Veja-se: Crónicas...

749—CORONICA DEL
|i
Esforçado Príncipe y Capitan

||
lorge Caslriolo, Key

de Epi-
li 10, ò Albânia. \\ TRADVZIDA DE LENGVA H Portuguesa eii Cas-

tellano. 1| POR IVAN OCHOA DE LA SALDE |1
Prior perpetw de san liian

de Letran.
\\
(Marca do impressor : uir.a dextra aberta, estanr^o cada um

dos dedos encimado por um olho; e lendo na parle superior ésla divisa

:

«VIGILI. L.\BORE». É em gravura quadrangular, aberta em madeira)
||
GON

LICENCIA,
II
En Madrid, por Luis Sanchez: H Afio M.D.XGVll

I! 1, A
costa de luan de Monloya mercader de libros. In-fol. de 11 ff. (prels.) inums.

e 207 nums. pela frente, afora mais III inums., finais. E.

As II folhas prels. compreendem : titulo (íreute da ti. I—o verso está cm bjanco); «TASSA>.

(datada e subscrita: «... Madrid a doae dias II dei mes de Agosto de mil y quinien-

tos y nouenía c siete anos. fi C/irisioaal Nu-\\ãez de Lcoii.-); Registo dos cadernos

ã oA 06
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de impressão que formam o volume e tacha de preço de cada exemplar, c "ERRA-
TAS., (frente da II); e «LICENCIA, (verso da mesma 11. II).

Mas duas primeiras e na frente da terceira das três folhas inums. linais a «TABLA UE
ALGVNAS

II
cosas notables desta Historia. -> ; e no verso desta ultima este outro

coíofén : «En Madrid, por Luis Sanchez. |1 || M.D.CVU.»
Obra interessante, curiosa e muito estimada. A tradução de Ochoa de la Salde foi ex-

traída da versão portuguesa que, do original latino de Marco Balercio Scutarinotí

fizera o nosso erudito escritor quinhentista Francisco de Andrade, versão que, -pu-
blicada com o titulo de : Chronica do valeroso & iimenciuel Capitão Jorge Castríot'

Senhor dos Epiremes ou Atbanases, que por suas maravilhosas obras foi chamado
Scaiíderbergo, que entre os Turcos quer dizer Alexandre senhor. ..,- Foi impressa cm
Lisboa em casa de Marcos Borges. Impressor dei Rey nosso Senhor, detrás de nossa

Senhora da Palma, Acabou-se aos quatro dias do mes de Março. Anno 1567. Cons-

titue um 4.0 gr. de II-CCXLV (2-2-15) ff. nums. na frente; vindo o titulo dentro de

portada gravada em madeira. É tradução muito presada, e os exemplares são extre-

mamente raros. Deles possue um a Biblioteca Publica do Porto, e outro, falto da ul-

tima ti., a de Évora.

.\ edição primitiva da tradução castelhana é de Sevilla, 1582, in-fol.; e a imediata, de

Lisboa, 15SS, também in-fol., de IV ff. (prels.) inums. e 191 nums. na frente. Am-
bas são muito raras no mercado ; não o sendo menos a da tradução que no idioma

de Dante fez Pietro Rocca, e que pela primeira vez se imprimiu em Venetia, em
1554, in-8.0 peq. de XlI-403 ff.

7S0— Chronica 11 DEL FAMOSO
||
CAVALLEKO

||
CIU KW DIEZ

1|
CAMPEADOR.

II
(Loi;ar do escudo d'arn]as imperiaes — impresso a preto e a ver-

melho)
|| CON LICEKCIA.

\\ ES BVRGOí;. \\ En la Imprimeria de Philippe

de hmia ij luan
||
Baplifla Varejio. lõDS. In-fol. peq. de XLIV pugs. (prelb.)

irmins. e 317 niiins., além de uma, final, com a marca do impressor e colu-

fón d;i impressão. E.

As XLIV pags. prels. compreendem : titulo impresso a preto e a vermelho (frente da fl.

I); Visto d'íR D. Alonso Vaca de Santiago.-; TASSA. (Verso da mesma H. I); <Ll-

CENCl.A . (frente da II. II); Visto de Thomas Oracian Dantisco» (com a epigrafe:

• ^-^^ Muy poderoso senor») (verso da mesma ti. II); « f-^^ Proemio.» (pags. V e

VI); .COMIENÇA LA TABLA || EN LA PRESE.NTE CHRONICA,
;i
dei muy famofo,

eíforçado e inuencible vencedor y |1 nunca vencido cauallero Cid Ruydiez-. (VII a

XXIX); um escudo d'armas imperiaes de Hespanha, aberto em madeira (XXX -pag.

que ocupa por completo); e «^-^ TABLA DE LO MAS NOTABLE CONTE-
NIDO EN,]erta Chronica, con los nombres de los caualleros, lugares, montes y

rios, que en ella Te haze mencion.» (XXXI a XLIV).

O colofón final, diz assim : "Impreffo en Burgos, en la Imprimeria de 1[ Philippe de lunu

y luan Baptifta 1; Varefio. Ano dejl M.D.XCIII..

A pag. 278 é toda ocupada por uma gravura (espécie de brasão d'armas) aberta em ma-

deira, a qual na edição de Burgos, 1512, é dada no verso da II. CII do respectivo

volume.

O texto das Tablas e o da Chronica é impresso a duas colns. por pag.; e o das restantes

peças a toda a largura das mesmas paginas.

Crónica importante e muito apreciada. Excelente e MUITO RARA edição, aumentada de al-

gumas passagens que as edições anteriores (1512 e 1552) não contèem. Dessas novas

passagens registaremos a seguinte, inserta de pag. 311 em diante: «^-^^ LA TRANS-
LACION

II
DEL FAMOSO Y BIENAVENTV- H rado cauallero el Cid Ruydiez de Biuar:

hecha a ca- ; torze de Enero dei aiio de mil y quinien-|| tos y quarenta y vno.»

.Magnifico exemplar; com ene. antiga (um pouco estalada na lombada), de carneira fina

c tendo nas pastas, impresso a ouro, o ex-libris exterior brasonado do Conde da Vi-

digueira.- Salva, n.» 2S91).

7.')1—CRÓNICA dei primer Congresso Católico Nacional Espafiol. Discursos

pioiHiiiciados en las sesiones públicas de dictiu asamblea celebradas en
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la iglesia de San Jerónimo de Madrid. Abril y M;iyo de 188'.'. Madrid: Tip.

de Huerfanos. is.sf). In-S." rte Vll-ii43 pngs. E.

752-CHRONlCA
|
DO CONDESTABRE DE PORTVGAL DOM

||
NVNAL-

VAREZ PRKEVUA i PlUNtUlMAIMIH DA CASA
i

UE BKAGANC.A.
|I
Sem

1/ . mudar dantigiiid;ule ilti luas palavrjs, iiom estilo. E deite inuictissimo

Y (ih "P
Condestabre procedem ti Hey Dom loSo tereeyro,

||
& o Emperador Carlos

í' V. Reys, Príncipes, l'olenlados, y grandes Senbores da Chriftandade,

delia nolTa Europa.
||
AO EXCEEL."'» SENHOlí H DOM THEODOSIO DVQUE

II
DE BRAGANÇA, &c.

|1
(Escudo das niiíiV/ws ncxin.s rfo m/to)

|! EM L/SBOA.

!| Com íorfn.f tis liviiças <( oproiiaçõesneai /árias.
\\
Pur ANTÓNIO ALVAREZ

Imprefíur íi Mercador de litiros,
\\ E a /'ua cvfta, Anno de 1623. !n-fol. peq.

de IV IT. (prels.) iiiuiiis. e 73 (aliás 7á, pois que a numerarão passa de 56

a 58), nums., todas impressas a diias colunas por pagina. E.

As IV ff. inums. conipreeiídeui : froiilispicio; APPKOVAÇOENS.; Declicatoiia AO DV-
QVE, a qii.il é siibscrit.i no fim por António Alvarez. ; e TABOADA DOS il CAPl-

TVLOS DA CHRONICA...
Terceira edição d'esta importante e muito apreciada crónica, cuja prifueira ediç.ío, que é

rarissima, íoi impressa em Lixboa a seis Uias do mes íle Nonebro na era de mil e

qnhets e vinte e seis anos: p Oermã Oatharde cmpmidor, In-fol. gótico. - Também
é já bastante rara a edição que oferecemos.

753

—

Crónicas [Coleráon de) — Madrid: Imprenta de António de SawJia, Aíio de

M. nCC. LXXIX-DCC. LXXXII. ln-4." atlântico, ou foi., 7 vols. E.

f-) C^ Esta importante e muito apreciada colecção de crónicas liespanholas, compreende

:

CronicaB de los reyes de Castilla Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I, Don
Enrique lII, por D. Pedro Lopez de Ayala.». Con las enmiendas dei Secretario Oe-

ronimo Zurila: Y ias Correcciones y notas anadidas por Don Eugénio de Llaguiio

Amirola... Eii Madrid: en la Impr. de D. António de Sancha. Ano de M. DCC.
LXXIX-LXXX. In-4.o gr., 2 tomos (o l." compreende a Crónica dei Rey Don Pe-

dro ; o 2.0, as de Don Enrique II. Don Juan I. y D. Enrique III) de LII-f)12 c

XXVIlI-664 pags. e três retrs. (A. Carnicero del.-J. J. Fabregat iitc. 1779, o l.o
;

Antonius Carnicero inv.^ eí dei. -Moreno Tejada sc.^, o 2.o; e A. Carnicero delin.

— S. Brieva incid., o 3.o).

Crónica de Don Pedro Nino Conde de Bixliia, por Ciutierre Diez de Oames su

alferez. La publica... En Madrid, ibid., Ano de M.DCCLXXXIl. ln-4.o atl. de

VIIl-IV-236 pags. - Historia dei gran Tamorlan, e itinerário y enarracion dei viagc,

y Relacion de la embajada que Ruy Oonzalez de Clavijo le hizo por mandado dcl

muy poderoso senor Rey Don Henrique el teicero de Castilla : Y un breve Discurso

. fecho por Oonzalo Argote de Molina para mayor inteligência deste libro. Segunda

impression, a que se ha anadido la Vida dei gran Tamorlan sacada de los comentá-

rios, que escribio Don Garcia de Silva y Figueroa, de sn Embajada ai Rey de Pér-

sia. /*/., ibid., Ario de M. DCC. LXX.Xll. In-4.o afl. de Xin.I-248 pags. -Sumario

de los Reyes de Espana por el despensero mayor de Ia Reyna Doíia Leonor, mugcr

dei Rey Don Juan el primero de Castilla, con las alteraciones y adiciones que pos-

teriormente le hizo un anónimo. Publicado por... Ibi.. ihi.. Ano de M.DCC.LXXXI.
In-4.o atl. de VIlI-95 pags. Todos em um vol.

Memorias históricas de la vida y acciones dei Rey Don Alonso el Noble, octavo

dei nombre, recogidas por el marques de Mondexar, i ilustradas con Notas y Apên-

dices por D. Francisco Cerda y Rico... Ibi, ibi., Ano de M.DCC.LXXXIII. In-4.o

atl. de XL-436-IV-CXC-II pags. e retr. de D. Alonso {C/irist.^ Villanucva del.-

Bart. Vazq.^ se. 17S3).

Crónica de D. Álvaro de Luna, Condestable de los reynos de Castilla y de

Leon, Maestre y Administrador de la Orden y Caballeria de Santiago. La publica

^oc4
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COM vários Appcndices Don Josef Miguel de Flores... Segunda impresioií. /*i. , ifti.

,

Alio de M.DCC.LXXXIV. In-4.o atl. de XL-48I pags. -Seguros de Tordesillas. liscri-

bióle Don Pedro Fernandez de Velasco, llamado el Bucn Coudc de Haro. bacõlc á

luz entre antiquisimos papeies, que se conservan en la Libreria de! Condestable de

Castilla y de Leon, su Secretario Pedro Mantuano. Con la Vida dei Conde, y una

sumaria Rehcion dei linage de Velasco, y varonia de los seiiores de esta casa : V
algunas escriptnras notables de tiempo dei mismo Conde. Segunda edicion. lbi.,ibi.,

Ano de M.DCC.LXXXIV. In-4.o atl. de XVl-XXXII-112 pags.-Libro dei Passo Hon-

roso, defendido por el excelente caballero Suero de Quinones, Copilado de um libro

antiguo de mano por Fr. Juan de Pineda... Segunda edicion. Ibi., ibi., Afio de

M.DCC.LXXXIIl. In-4.o atl. de VI-U-6S pagf. Em um volume.

Crónica de D. Alíonso el onceno de este nombre, de los reys que reynaron en

Castilla y en Leon, Segunda edicion conforme o antiguo ms. de la Real Biblioteca

dei Escoriai, y otro de la Mayansiana ; E ilustrada con Apêndice y vários documen-

tos por Don Francisco Cerda y Rico... Parte I. /*;'., ibi.. Ano de M.DCC.LXXXVII...
ln-4.o atl. de XXXI1-Ó33 pags.

Crónica dei Rey D. Enrique el quarto de este nombre, por su capellan y cro-

nista Diego Enriquez dei Castillo. Segunda edicion, corregida por D. Josef Miguel

de Flores... Ibi., ibi., .iilo de M.DCC.LXXXVII. ln-4.o atl. de 11-347 pags. e retr.

de D. Enrique quarto (Alonso dei. Arco le pints. Aían. de la Cruz le debuxo- Siinon

Brieva le grabó ã. 17S9 (sic). - Coplas de Mingo Revulgo, compuestas por Rodrigo

de Cota (El Tio) natural de la ciudad de Toledo. Glosadas por Hernando dei l'ul-

gar. Ibi., ibi.. Ano de M.DCC.LXXXVIIl. .. In-i." atl. de 145 pags. (De pags. 41 a

105, decorrem : Coplas de Mingo Revulgo Glosadas por Juan Martinez de Barros,

natural de la villa de Manzanares dei Real. Ano de 1564. — De 107 a 115: Carta dei

levantamiento de Toledo. En 19. de Júlio del467.-De 117 a 120: Claros varones de

Castilla de Fernando de Pulgar...-De 121 a 133: Compendiosa lústoria Hisitanicu.

Edita á Roderico Sanctij,...-E de 135 a 145: Tabla de los Capitulos).

Edição magnifica e muito nitidamente impressa em excelente papel de linho. Os retratos

que enriquecem alguns dos volumes são primorosamente gravados a buril em cha-

pas de metal. Colecção completa e perfeito exemplar. -Estimada e rara.

751 — Chronique des fuits et gestes adininibles cie .M;ixiniilieii I diiranl >uu

mariage avec Marie de Bourgogne. Trans-lalóe. du llainand en Français

pour Ia premiôie fois, el augmentée, d'éclaiiTÍsseii.i3iils hisloriíiiies et de

dooiínients iiiédits, Pur Octave Delepiene. . . Brvjcelles, Ailolphe Wohhn ei

iompoíjnie, M. DCCC. LXXXIX. In-S.» de XI-480 pags.

Iluatrado com diversos retratos, tirados aparte.

755—Chrysologus (Peínts)—(ipvs Homiliarvm iivnc priíuvin in Ivcen edilvm.

(Logar de marca do impressor: uru Pelicano sob um Ironuo de arvore fe-
iZ-Tn. -^

rindo-se no peito para com as gotas do sen sangue alimentar os filhos.

Nos ia.los lateraes a divisa: «IN ME MORS— IN ME VITA ..) PARISIIS,

Apiid Hie.roiiijmuvi de Marnef. & CluU-lnnim Cauellal: sub Pelicano monte D.

HUarij. i.07.7. In-8.° peq. de 438 pags., além de X inums., finais. K.

.\ ultima das X pags, inums. finais insere somente uma nova marca dos impressores

(um animal alado, tendo pela parte superior esta outra divisa: tVIRTVTE DVCE',
e pela inferior: -^CRESCIT FORTVNA.-

Sermões muito apreciados. Edição rara. Belo exemplar; bem ene. (inteira de marroquim

vermelho, com a lombada e pastas lindamente ornamentadas a ouro).

7oli-Chrysos»omo (O. .loiiiines)—l). loaii. Ciiry-
||
SOSTO.MI EPISCUPI

||
CONS-

TANTINOPOLITANI
||
in Sancluin lesu Christi Euange- !' Hum secunduin

Mattliaeum
ji
commentarii luculentis-

||
siiiii, omnibus verlâ

||
diuini studio-

sis,
I
nccessarii. ||

OPVS PERFECTVM.
|i
(Marca do impressor) ,' ANTVEH-

Si-
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^i

VlAElln ivdibus loamm Steelsii,\\ Al.DJA'1.
\\
CVM 1'ltlVILEGIO. lii-S."

peq. de 496 p;igs. E.

Edição multo rara. Bom exemplar.

757—Chunrado (1/eniíwíiíío) — OBATIO
;i
PAR.ENETICA

|i DE |i
AVCIORI-

TAT REtiVM ET\\ Principum oJfereHdá, ^ liellorvm cati- \\fis in Europa,
|]

O C> AB
II
HERIMANNO CIIVNRADO

||
Barone In FHiDBNBvna, E-

||
quite aii-

rato, Comité Palatino,
1!
miíla

|1
AD liEGES ET PfílNCIPESW (Sem iiid.

de logar de impressão) Anno M. DC.XIX. (1619). In-8.° peq. de XII ir.

inums. (o verso da ultima lodo em branco). B.

Na frente da primeira H. o titulo transcrito acima; o verso da mesma íl. está em
branco, e da frente da li. 11 em diante o texto da Oração propriamente dito.

Opúsculo curioso ; dcscontiecido a Brunet, pois não o regista no seu Manuel du Li-

braire.-MU\JO RARO.

758

—

Cícero {Mamin Tu/íks)—De Philosopliia. Tomvs primvs. Qu;c aulem in

/) £> hoc tomo coritineantur, sequens pagello docebit. (Marca do impressor).

Lvgdviii, Apud Ihcred. Seb. fíriíphii. Í5Õ9. In-IG.", ou 24.", 2 tomos de 621

pags., além de 5 em branco, finais, o 1.°, e 507 pags., afora uma em bran-

co, final, o 2.» E.

o titulo do tomo segundo diz textualmente assim : «Philosophicorvm M. T. Ciceronis.

Tomvs II. Sequens pagella monstrabit, qua; hoc contineantur tomo.-

Bonita edição; impressa com caracteres itálicos. -RARA.

Livro de.. .— Veja-se: Góes (Damião de).

759 Os três livros de Ciceio sobre as obrigações civis. Irailuzido.s

em lingua portugucza para uso do Real CoUegio de Nobres. Liabua iWCC-
I.XVl. Na Ofílc. de Miguel Manescal da Cosia... Ini6.» do XXIII-155-04-124

pags. E.

As pags. prels. III a V inserem uma Dedicatória ao IVlarques de Pombal, então ainda

Conde de Oeiras (subscrita: IVliguel António Ciera, o traductor dos Livros de Cí-

cero ?).

760 Lettres de Ciceron a Atlicus, avec des Remarques Et le Texte La-

tin de rEdition de Graevius, Par M. lAbbé Mongault... A Lieye, CliezC.

Plomteux. . . M.DCC.LXXIII. In-ia." 4 tomos E.

O texto latino vem em frente do da traducção francesa.

761— Cid (El). Nueva edicion. Barcelona. Por D. ,/uan Olivares, Impressor de

S. A/.... 184$. ln-8.» gr. de 287-III pags. E.

Esta edição é a mais completa de quantas se fizeram deste célebre Romanceiro. Ilustra-

da com numerosas gravuras e vinhetas abertas em madeira, impressa em excelente

papel. Belo exemplar. RARA.

76a-CIDADÀO PHILANTROPO, (O)
l|
OU || JORNAL POLITICO, LITTERA-

X_ ^ RIO, !| E RECREATIVO. ,1 i| ABRIL DE 1836. i| y . . || PORTU:
1836,—Imprensa de Codtikuo. \\ rua da Fabrica N. .S'.i. In 4.», 8 nums. com
o total de 212 pags., em um vol. E.

O primeiro numero saiu em abril de 183b, e o ultimo em novembro do mesmo ano.

Publicação curiosa. Colecção completa. iMUITO RARA. Belo e.\emplar.

76o—Clen-Fuogos (D. Álvaro).—La heroyca vida, virtudes, e milagros dei

O ^ grande San Francisco de Borja, antes Duque quarto de Gandia, y despues
Terceiro General de la Compaiiia de Jesus. En Madrid. En la Impr. de

/4.Í''

14^0

liU 6>

/H

/
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l^^O

Bernardo Peralta. Ano de i720. In-fol. de IV tf. inums. e 28-508 pags., afòra

mais IX inums. de índice. E.

Exemplar manchado pela hiimiJade.

Cienfuegos (Bernardo rfe).—VIDA DEL
||

. . .
|i
PADiíE GONZALO DE

||
Sil-

veira... En Madrid, lHj4.— Veia-se: Godinho {P. Nicolau).

Cintra {Pedro rfe).—Viagem de.. .—Veja- se : Collecção de noticias...

764— CIrodde (P. i.)—Livons d'AIgèbre, par... Troisit-me Editíon modifiée...

par Alfred et Eniest Cirodde. . . Paris : Hachette et r* , ISfíO. In-8.o de Yl-

080 pags. E.

Belo exemplar ; bem encadernado. / (—-, x

765 Leçons de géomélrle analyliciue prêuédées des éléinents de la Tri- ^
gonomélrie reeliligne et splierique, par... Hachette et Ç'«, A Paris...

1848. In-8.» de IV-Ill-540 pags. c IX PI. E.

766 Leçons d'AritlHJiclique, par. . . Dix-neuviúiiie édition mise en iiar-

monie avec les dernieis prograinmes ofliciels par Alfred et Ernest Cirodde...

Paris: Hachette et C'«, ISfíS. In-S." de IV-319-I pags. E.

767— CIsneros (Fr. Garcia rfe).— Compendio breue
||
De Exercícios fpirituales, >-^ C ,-

II
Sacados d'vn libro llamado Exer- 1|

cilatorio de vida fpiritual, que com- OAo ^
pufo el

II
rauy R. P. || I'>ay Garcia de Ciíueros, Abad q fue || deite monaf-

terio de nueftra Senora de Mõlerra
||
to: enel qual Exercitatoriose bailara

todo lo que
II
enefte lireuc tratado fe ofcriue mas copiofamen-

1|
te : con

machos auisos y regias perlenescien H tes ai exercício Ipiritual de la
||
con-

templaoion,
|| Lo que enelte Compendio fe contieue : Son cinco manaras

de
li
Exercícios Ipirituales: Conuiene saber. Via Purgativa.

||
Via illumina-

tiua. Via Vniliua. La uida de Christo, y ||
fu pasfion : repartido por los dias

de la femana.
|| Con vn Directório de Ias Horas Canónicas.

||
(Vinheta em

redondo, figurando uma cruz existente á entrada de qualquer logarejo)
||

Con licencia. \\EN SALAMANCA. \\ Por Simon de Portonaiijs. (sic).
||
Í.57Í.

In-8.° peq. de VIII fT. (prels.) inums. e ciiij nums. na frente. E.

As VIII ff. prels. compreendem: frontispício; ...; «íttCUCill»; e «íilmlogo».

No verso da VIU foitia prcl. uma gravura, aberta em madeira, reproduzindo um as-

sunto bíblico.

No verso da ultima folha do volume, como que em remate do texto, o seguinte re-

gisto tipográfico: «©n aniniimiitn. || (í-u rnsn íic yríiro gnsn. Ino òt
||

p. il. U$^.»
A impressão, exceptuando o titulo, é toda feita com caracteres góticos. O texto é embe-

lezado com diversas letras iniciais de desenhos de fantasia.

Muito estimada. Edição original. Exemplar falto de duas das folhas prels.-RARISSIMO.

768— Clabaut (.íl66e)-~E. Renan el Tl^vangile, par... Paris. Victor Palme...

1863. In-S." de IV-30-I. pags. E.

No meemo volume acham-se encadernadas outras obras, de vários autores e de critica

a diversos trabalhos literários do mesmo Renan.

769—Cláudio (Jos';).— Relacani de hum ca.so notável, Que aconteceo na Villa

de Lourosa, Bispado de Coimbra, a 22. de Junho de 1754. Successo verda- /w^—c;

deiro. Que se alcançou de varias noticias, que vieraõ a esta Corte, espe- -'
'

cialmente de huma carta, que da Villa de Lagares escreveo a Manoel Mar-

ques da Costa, seu sobrinho Manoel Marques Cardoso, em que se declara

#i-^

/
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[ok

*4-

ffi/

que neslQ se expõem. Escrita Por... Lisloa: Na OIJicinu de Domingo»

Gonçalves. M. DCC. LIV. Com todas as licenças necessárias. In-4.° de 7 pags.,

além de uma em branco, final. B.

770-CIavel (Fr. vlZ/onso).—ANTIGVEDAD
!i
DE LA liELlGlON Y

|!
REGLA DE

S. BASÍLIO
II
MAGNO

||
Dolor de la Fgksia, y despiies de lesu Christo 11 y

sus Apostoles, el priniero que instiluyo modo || de la vida Regular, Apro-

bada, y confirmada de la ||
Iglesia, y tacilmente Patriarca de todos los Ce-

nobilas.
|1
A.N.Beatiss.'"» p.« SS.°«^ Scfior.

||
Inocêncio X. II

Ponl. Max.
|1
Por

mano de el ]1I."° y 0."° D. liilio Rospigliiosi, Arcebispo Tarseiise... H

Anlor... (Esle tilulo acha-se no cenlio de aitislica porlada gravada em
chapa de metal. Na base da n;psma, o seguinte registo tipográfico) : Con

Privilegio en Madrid for Diego II
ãioz de la Correra. Ano de 164.5.—Â Costa

de Pedro Coellq. In4.° de, afora a portada, VIU fl'. (prels.) inums., E48

1 ags. nums. e mais XJl ff. inums., finais. E.

Nas VIII ff. prels. as seguintes peças: Dedicatória do autor : «A
I|
NVESTRO

II
SAN-

TÍSSIMO, Vil beatíssimo padre,
11 y Sefior, Inocêncio X.; outra Dedicatória:

AL ILVSTRISSIMO; Y \\ Rei crciidissimo Senor Júlio RospigUosi. ..y; -^CENSVRA

DE LOS MVV\\ Reverendos Padres Maestros Fr. António Lo-\\pes de Metia, Fr.

Ignacio Oaona, y Fr. Rafael: Fernandez de Brajos...-; ^LICENCIA DE LA OR-

DEN s .APROBACtON DEL DOCTOR DON LVIS DE TORAL. ..>, .LICENCIA

DEL ORDINÁRIO.; -APROBACIONDEL M. R. P. FRAY LVIS DE\\ Cabrera. . .';

.SVMA DEL PRIVILEGIO. ; SVMA DE LA TASSA- : .ERRATAS. ; ERRATAS
LATINAS.; e Prologo «AL LECTOR..

As XII ff. inums. finais inserem a .TABLA DE LAS COS.\S 1! NOTABLES..

A portada, alegórica, contém no alto o escudo d'armas pontifícias, e nos lados as

imagens de S. Bas. M. P. Cen.-e S. Benea. M. o. S. Bas.

Estimada e RARA. Belo exemplar.

p 771~Clément (/)fti« F. B.)— Philosophie soeiale de la Bible, par 1'... Paris

Mellier, 1S43. In-8.», 2 vols. de IV-VII-417 e 11-4:44 pags. E.

77á-Clement ((P. Cláudio)—EL MACHIAVELISMO ||
DEGOLLADO

||
Por la Crif-

^ ^ tiana Sabiduria de Eípafia ii y de Auflria.
||
DlSCVRSO || CHRISTIANO-PO-

LITICO
II
A LA CATHOLICA MAGESTAD

!|
DE PHILIPPO IV. REY DE

||

LAS ESPANAS.
II
Por el PADRE ("LAVDIO CLtMENTE de la ' Gompania

lie lESVS, natural de Ornans en el Conda
i|
do de Borgona...

||
TRADY-

CIDO DE LA SEGVNDA
ij
tdicion latina, anadida con colas muy

||
particu-

lares, y dei tiempo. ||
i|
Con licencia. En Alcala por António Vas-

quez. Ano 1637. In-4." de XII pags. (pieis.) inums. e 188 (alias 189) nunis.

na frente, não incluindo uinainum., final, com novo registo tipográfico. E.

As XII pags. prels. inserem: titulo (encimado por vinheta, ou cabeção decorativo, aberta

em madeira); Dedicatória: «AL H EXCELENTÍSSIMO ||
Senor don Lnys de Monca-l|

da Aragon y Cerda, Princi-
,

pe de Paterno, Duque de 11
Montalto...»; .T.ASSA.;

<ERRATAS-.; e SVMARIO DE LO H que contiene efte " Difcurso».

O registo final diz textualmente assim: «EN ALCALA. H Por António Vazquez,
||
Im-

prefíor de la Vni- 1: verfidad. .^no II
1637.»

É livro curioso relativamente ao assunto que versa. Estimado. Edição muito rara. Bom

exemplar.

773-Clerici (Joannis).-ARS CRITICA, In qua ad Slúdia Linguaiuni Latin.k,

fiB.tc.Tí at Hkbraic.k
II
Via munilur; Veterumque emendantorum, Spurio-

C^ iiim Scriptorum a Genuinis di gnoscendoium, & judicandi de eorum libris

ratio traditur. Accedunt in calce quatiior índices locnpletissimi. Editio
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Sexta prioris emendalior . . . (Vinheta tip. ornamental). LUGDUNI BATA-
VORUM, AjíVd SAM. et JOH. LUCHTMANS. MDCCLXXVIll. In-8.o peq.,

3 vols. de XXIV-470, XVI-S12 e XVI-344-LXXVIII pags. E.

o tonio I é adornado com um lindo ante-iosto alegórico ij. Goeres i. et fec.) e com o

retrato de Joannes Ckricus (Aríauíl pinx. - Bioeii sculp. 9.). Ambas estas gravuras são

primorosamente abertas a buril eui chapa de metal.

Obra interessante c estimada. Excelente edição. Belo exemplar.- RARA.

774—Clichtoveus, ou Clicthoveus (JoãociiK].—De mystica numero-
!|
rum figni-

ficalione opul-
|I
culiim : eoriim preíerlim

||
qui in facris litleris v fita- !1 ti / I wL O ^

habentur
|]
iViritualem || ipíoriuii defignetionem

ll
fuccincte elucidans.

Estes dizeres achatn-se dentro de curiosa portada, encimada : nos lados, por dois meios

corpos de homem, e no centro, pelo escudo d'armas francesas (três Hôres de lis).

Na base, dentro de circulo branco, as iniciais do editor: H. S.

Por baixo da portada, esta rubrica :

CE Venale habetur Pari/ijs in officina Henrici Stephani chalc-o-
\\
g)'aphi (vrhi

est) e regione IchoUe Decretorum.

No fim do verso da penúltima folha do opúsculo este registo:

CE Expletum eít hoc opufculum (b ex officina einif- ||
/'um/in alma Pariíio-

rum academia: ãno domi-\\ni (qui otnnia numero ãefiniuit) decimoter \\ tio

lupra milleíimíí (1513) || decimasexta die Decemhris. Per \\
Henricu 1'lephanã

i

artis excu
\\
forie lihroriím íedulCí d- indu \\

ítfiíí opificê/e regione
||

íchole

Decretorií
|| habitan- \\ tem.

||
. *

.
II

Oinnes códices preter b/qui dueVfius e/l

:

fííl qua- 11 temi.

10-4." de 41 IV. niims. na frente e três inums., finais. Des.

No verso da primeira folha e na imediata o Prefacio:

CE Aã Retierêdum in Christo pairem £• dominií
\\

D. GermantT Ga-

napum Epiícopum Cadurcêfeyn : \\
Indoci Clichtoiíei Neoportueníis

in Uhrtitn de mij-
||
ítica numerormn fignificationej

|1
prcefatio.

As duas primeiras folhas inums. linais inserem o «ÍT Index capitum prsfentis opul-

culi. »; e «CE Myftico figniticationis numerorum cpilogus:
II
ac compendiaria recol-

lectio.»; e a terceira e ultima H. do opúsculo, no alto da frente (verso em branco),

uma poesia encimada por estes dizeres : «CE Antonij Rufi Váccarienfis/ad lectorem

:

II dodecaftichum carmen.»

Estimada. Edição primitiva. Muito rara. Bom exemplar.

775 CE DE VERA NOBILITATB OPVSCV-
||
lum: completam íplivs

ralionem explicans;
||
& virtute.s chiíp generis nol.iilitatem impri ||

misdecent
/ ,^ //

ac exornant depromens.
1
adiectis pafTini grauibus au- H thorií cú genti- (Òlf^ 02>

lium tum
i!
facrorum íentenlijs/ ||

fcripturaí lancta? te- 11
ftimonijs/ claro-

||

rumq vito-
ij

ri! exeni-
1|
pie.

||
.

•
. li Cl Venanale habetur in ofj/icina Henrici

Stephani cal || chographi e regione /'cholarum Decretorum. (No fim da frente

da fl. 47 : «CE Comphtií in alma PaiiCiorum Academia: anno |] Domini / virtulú

&• fciêtiarum authorislmilleíimol
\\
quingenteíimo/duodecimo (1512) feptimo Ca-

ladas Septê 11
bres. Por Hericu Slephanií artis ipressorie induítriií opificem,

ex oppoíito Schole Decretorií habitante.»). lr,-i.° de 48 ií. nums. na frente.

Des.

No verso da primeira fl. e na imediata: «CE ludocus Clichtoueus Neoportuenfis/gene-lj

rofo 8t Claris orto notalibus/domino Iacobo|| .\mbariano : veram nobilitat.»
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No verso da ultima H. uma poesia, com a epigrafe ; fT loannis Multiuailis Tornacen-

sis/ad lectores de-|l caTthicum carmen.»

Obra estimada. Printeira edição, muito rara. Excelente exemplar.

77t)— Climaco (João).— Escala ei^pirilual. la qual contiene Ireynta escalones:

por médio de los quales podiã los q quisieré subir desdel menosprecio dei

/^// ^ ^ mudo y pequenez en Chrislo : hasta la cúbre de lo perficiõ : y perfecla

J)
'*• dos hijos de Dios. Compuesta por el acobado varon

; y de la mystioa theo-

logia maestro. . . Fue vista y examinada por los muy reverêdos seTioreK In-

quisidores de la ciudad y reyno de Valência: y coii su licecia y mudado im-

pressa. l'i'<3. ln-8.0 peq. de ccxxxij IT. nums. na frente e Ires inmns.,

finais. E.

.•\ folha I é para o frontispicio ; nas ij a xiij : Epistola dedicatória. A La Muy lUustre

Senora la Seíiora dona Betriz de Mciideça Condessa de Cocentayita Síc. El maestro

Bernardino dessea saliid y paz encl Senor. ; nas xiiij a xix e em parte da frente da

xx: tSigitese la rida dei autor, traduzida dei Latin en romance Castellano.^; na

restante parte da mesma fl. xx, o: I Prologo dei autor.', e nas xxj a ccxx"xij, o

texto da obra propriamente dito.

Nas três ultimas folhas inums. o seguinte texto : «£/ interprete ai lector." (folha 1 e

frente da II), e : «fl Sigucse la tabla de lo contenido en este libro., a qual remata com

o seguinte colofón : «fl Fuc impresso en Alcala de Henares
|1
en casa de Juan de

Mey Flandro Alio de mil y quinicntos y cinquenta y três... (...)».

O titulo é impresso a preto e vermelho e encimado por unia peq. gravura aberta em ma-

deira; o te.xto das xiij folhas é impresso com caracteres itálicos, e o das restantes

fl. do volume, com gótico.

As primeiras oito c a ultima folhas do volume estão manuscritas.

Tradução da obra Scala Paradisi, atribuída por Nicolau António a Juan de Estrada. A
edição primitiva desta obra, publicada sem data, é verdadeiramente célebre nos anais

da imprensa, por sêr considerada a primeira produção dos prelos mé.xicanos.

^ _ 777—Cobbete (GniV/iernie)—Historia da reforma protestante, em Inglaterra e

Wí <> ^ Irlanda ; fazendo ver, o que este acontecimento abateo e enfraqueceo a

maior parte dos Habitantes destes Paizes... Lisboa: Na Typ. de Bulhões.,

1827. In-í." de 355 pags. E.

jY /— , 778 Á mesma obra : Terceira Ediçaõ. Lisboa. Na Tup. de BuViue.i. Ánno
z*- 1S28. In-8.° de VIII-366 pags. E.

Encadernada juntamente : CARTA para sua santidade o Papa, mostrando o caracter,

conducta, os Jins, desígnios, e intentos da aristocracia, e letrados catltolico da In-

glaterra e Irlanda, por. . . Lisboa. Na mesma typ., Anno de IS20. ln-8.o de 30 pags.

7711— Cocius Sabelicus {M. Ântonius).— Opera.. . . in dvos digesta tomos. Ra-

(O Q) j.sooias histórica? enneadvni XI.. . (Marca do impressor).. . Bnsilleae. Ex

Ofpcina Hernagiana Anno M.D.NXXVIIL Ctttn gratia <f- pviuileglo Cnsareo

ad qninq annos. In-fol,, 2 vols. de LXXIl-8o5-I e LX-912-159-I ppgs. E.

Autor não citado por Brunet. Boa edição; e sendo o texto adornado com numerosas e

interessantes letras iniciaes figuradas, abertas em madeira.

Exemplar manchado pela agua e com um peq. concerto na margem do frontispicio do

segundo tomo. -RARA.

5i

ii^'0

Crónica geral de. . .—Vejase: Noronha [D. Leonor de).

780—Codex titulorum. S. Patriarchalis ecclesiae lisbonensis, Pontifícia, et

Regia Super fundatione, dotatione, regimine, gj- ejusdem Ecclesitp

splendore Diplomata conlinens, Notis Juridicis, & Historieis ilhistrala.
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.loiínni V... Dicatus: Opus inciHijtum á piinoipali de Almeida Mascare-

nhas; Absoliitum, &, \n Incem editum á principali da Almeida Portugal.

(Vinheta alegórica, assinada: Eques Vieira inv.— O. Cor. sculp. 1745). Lis-

honw, Tijpis Regalibiis SijManis, Regue queAcaãemiw. M.DCC.XLVI. In-fol.,

2 vols. de XXVI1I-603-I e XX-551-I pags. E.

Explendida edição; adornada com lindos cabeções alegóricos (f. Vieira inv. -O. Cor.

sculp. 1746), e belas letras iniciaes (O. Cor. fccit 1746), primorosamente abertas a

buril em chapa de metal.

Magnifico exemplar (de tiragem especial?), cm papel de linho de excelente qiialidade.-

Titulos impressos, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

781— Código administrativo, Annotado. Nova edição oflicinl. Lisboa: lmi>r. ?T C O
Nacional, 1863, In-S." gr. de 11-434 pags. E.

7S2— Código civil portuguez, approvado por Caita de lei de 1 de julho de

1867. Annotado com referencias, em seguida a cada artigo... por Gaspar

Loureiro d'Almeida Cardoso Paul; com um Appendice ao mesmo Códi-

go... Porto: Chardron, 1879. In-S." gr. de XV-615-154 pags. K.

783—Código comercial portuguez. Copiado da edição oBicial e precedido do

retrato e do relatório do exc.""" ministro P'iancisco António da Veiga Bei-

rão, do relatório da coramissão de legislação comniercial da camará dos

senhores deputados e do parecer da commissão especial da camará dos

dignos pares do reino. Approvado por (íarta de lei de. 28 de junho de

1888. Porto : Lirr. Gulenherij — EOitora, ISSS. (No verso do anle-rosto :

Tl/p. de A. ./. (7fi Silva Teixeira), ln-8." di' '-'70 pags. e retr.

Repertório alpliahelico do Código Commercial portuguez, por Gui- ^
Iherme d'Amorim Júnior. Ibi.. ihi , Ififts. In-S." de 88 pags.

—

Ag duas obras

em um i^olume. K.

O retr. de Veiga Beirão é impresso em separado, em papel cartolina. Exemplares de ti-

ragem especial, em papel de superior qualidade. Bem ene. em inteira de chagrin

verde, a qnal tem a lombada e pastas ornamentadas a oiro.

784— Código de processo civil. Approvado por lei de 8 de novembro de 77Í -> O
187f). Edição do Archivo Jurídico. Porto: Imp. Popular de A. G. Vieira

Paiva. . ?«7ft'. ln-8.» de 336CXL-4 pags. E.

78n—Coelho (/•'. Adolpho).—\ lingua porlugueza. Noções de glotologia ger.al e ^ "^C O
especial poilugueza, jjor... Porto: Magalhães rf- Moniz .. s. d. {Typ. Ehe-
viriana). ln-8. o de VlI-I-144 pags.

II— Noções de litteratuia antiga e mcdieaval, como Introducçãoa

litleralura portugtieza, por. . . Porto, idem, s. d. In-S." de XII-1.34 pags.—
As duas partes rm atii r<iliiine. 1".

788 A lingua portuguesa. Phonologia, Etymologia, Morphologia e Syn- ^
taxe, por... C,iii,h>a : Im/,. d,( finversidade, 186S. In.S.» de XXI-1II-136-I ^^ J O
patis. E.

Coelho (P. Gfls/jnr).—Veja-se : Cartas qve os padres da Companhia de lesug

escreuerão do lapão rf C.hin «...

Coelho (/'. Manuel). -Serm.Ho. .
.—Veja-se : Relação das exeqvias, .

.
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787—Coelho {Fr. Simão).— *\ COMPENDIO DAS
|| Chronicas da Ordé de NolTa

II
Senhora do Carmo.

|[ 157i!.

{Do frontiíjncio damos, em folha ú parte, uma exacta reprodução).

In-fol. de XX pags. (prels.) imims. e 2â0 nums., aíóra uma folha com o

brasão da Ordem do ('armo. (Veja-se o «fac-similen que riéle damos em 11.

aparte). E.

As XX pags. prels. compreendeu! : írontispicio (I e II— esta está em branco); cinco poe-

sias em Kitim (a I.a com a epigrafe : -M piu iectorem Onophriíis
]| Francifscus Colim-

bríen. lurísconfultuslac rcgius feaator.-^ ; a 2.» : „DE AVTHORIS N0MINIS\\
iiifcriptiotic Epigrainmn.' ; a 3.a: FRATRIS THEOTONIl\\ Carmelltír ad Iectorem

Epigramina. ; a 4.a : «Lichanos vilas Patrum.., e a 5.a : .,HENDECASVLLABVM\i
nd cundem.') (pags. Ill a VI) ; Dedicatória : ^-J A muy alta & efclarecida Princefa a

Ilfã-lífe dona Maria: Frei Simão Coelho Carmelita, indiíio Meftre cm\\Sanctii

Tlieolagia, lhe defeja felici-\\dade perpetua.^ (VII a X); Lista dos autores citados

na obra, encimada pela epigrafe: (^-J Eftes Doctores ab.ai.xo efcritos r.-mi os q|l

iiefte Liitro fe citam em proua de que iielle fe trata. Põefe no primi-
1|
pio de

cada letra os Prophetas 2?" Evangeliftas q netla cabe,
'\
por mojtrar que da diuina

authoridade a deuem tomar'}, todas as coufas.- (impressa a duas colns. por pag.—
p.ags. XI a XIV); «Regra. f^ SEQVESÉ A REGRA

|l
dos Frades da ordem da

muito bemauentu
ii
rada madre de Deos fempre virgem Maria || do IVlonte do Carmo.»

(pags. XV a XVIII); e ^Sumario do Primeiro Liuro.. (pags. .Xl.\ e XX).

O texto compreende dois Livros: o primeiro contem 19 Capítulos e corre de pag. 1 a

92; o segundo 15 Capítulos e vai de pag. 93 a 220.

O texto do segundo Livro é encimado pelo titulo: .LIVRO SEOVMDO NO
||
qual fe

trata da fundaçam, & prefaçara da Re-|lgra: & da antiguidade Hi origem daHReli-

giam & ordê de norfa Se-
|S
nhora do Carmo.s

As pags. 94 e 95 inserem o IndicCf ou: «Summario do fegundo Liuro.

>

h impressão é a duas colns. por p:ig.; e o te.\to contem abundantes notas marginaes.

Clássica e muito apreciada. De todas as Crónicas monásticas, é esta a que mais dificil-

mente aparece no mercado. - Exemplar com o canto superior de fora ligeiramente

concertado. - RarisBima.

788—Coelho da Rocha {M. .4.).—Ensaio sobre a hisstoria do governo e da le-

^Â O ^ gislação de Portug.Tl, para servir de introducíjão ao estudo do direito pa-

trio. Por... Coimbra: Na Imprensa da Universidade. ls.'^l. In-S.^de XVI-248

pags. E.

Acompanhado duma folha desdobrável, contendo: «Taboa chronologica dos monarchas

portugueses, etc.

y/ í—/ -) 789— Instituições de Direito Civil Porluguez, por... Coimbra: Orcei...^
1857. In-8.0, 2 vols. E.

790-Coelho de Barbuda (itító).—POR LA
||
FIDELIDAD

||
LVSlTANA |1

APO-

LOGYA COXTRA
il
EL DOCTOR DON MAKTIN

||
Carrillo, el Doclor António

Cie-
II
çareli, y sus Ecriptos de le- 1[ roninio Franqui. 1| Autor Luís Coelio de

Barbuda. || AL ILLVSTRISSIMO SENOlí DON AL-
1|
fonso Furtado de Men-

doca dei Consejo de Estudo
||
de su Magestad Senor, y Arçobispo de Braga

Prima-
i|
do de las Espanas electo Aivobispo de Lisboa.

; y tiouernador des-

tes Reynos de |1
Portugal.

\\
(Logar de vinliela quadrangular tendo no centro

uma rosa, gravada em madeir.a).
\\ EN LISBOA

\\ ||
Con todas las Li-

cencias necessárias por lorge Rodrigues. Ano 16^6. In4.° de VIII IT. (prels.)

inums. e 34 nums. na frente. E. perg.

As VIII folhas prels. compreendem : frontispício (adornado de moldura composta de

peqs. vinhetas tipográficas) (frente da H. 1); a declaração : Jay.íão este Liaro em papel

foúi-^
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Fac-ãiiiiili; (taíiianlm t-Micto) do escudo d'amia5 dii Urdom dg Ciiríno. que vem na iiltiin.i fullin

da obra descriU Boh o n.' T87.

(PftB. 21B)
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em doas vinténs
|| Em Lisboa a 7. de Agosto de 626. '\ Mesquita. Cabtal.^ (verso da

mesma H. 1); ^LICENC,AS.» (frente da II. II; o verso branco); ura Epigrama: 'LICEN-

TIATI
II
ANTONII .MEN-\\DESII EPIGRAMMA IN APO-'] LOGIAM DOMINI

LV-\\doUíCÍ Coelho d'Abarõu- ',\
da pro Fídetítate i Lusitana.-. (III); uma poesia, com

o titulo: ^LICENTIATI' ANTONII SO.i-\\RES DE AFFONSECA CA-\\PELLANI

REGÍS, AVCTORIW Liisitantim Fidelitaíem defeiidenti :'\ Epigramma-» (trtnW da IV);

Dedicatória: .Ao ILLVSTR!SSÍ'\ MO SENOR DON\\ ALFONSO FVRTADO DEU
MENDONÇA... (verso da mesma 11 IV e toda a V); um Prologo : <A LOS LECTO-
RES

\l
EN Ml PATRI.A , no qual vêem insertas duas estancias dos Lusíadas (ff. VI, VII

e frente da VIII); e .ERR.Vr.\S= (verso da mesma II. VIU).

Neste interessante e curioso opúsculo rebate seu autor as opiniões expendidas pelos drs.

D. Martin Carillo, D. António Cicçereli e Jeronymo Franqui em seus escritos (de

que transcreve varias passagens), sobretudo na parte respeitante a D. Sebastião.

791 — Coelho Gasco (^míomío).—Conquista, antiguidade, e nobreza da mui in-

signe, e inclila cidade de Coimbra, escritas por...; e Obras inéditas de /i» Ó O
António de Abreu, amigo, e companhieiro de Luiz de Can.ces no estado da /
índia... Lisboa: Itnpregsão Eegia. An«o 180.J .. . In-S.opeq. de 174-5 pafs. K.

Encadernada juntamente a seguinte obra: "MAPPA CHRONOLOQICO do Reino de

Portugal, e seus domínios... por L. M. P. S. M. C. (Lourenço de .Mesquita Pimen-

tel Souto Maior e Castro). Lisboa: Na Imp. de J. B. Morando... IS15. In-8.o peq.

de 221 pags.

/5-o
792— Coimbra (i*. i)/fi«oeZ)— Historia da portentosa vida de Santa Genoveva,

Princeza de Barl^íinte. Traduzida na Língua Portugueza pelo Padre Ma-

noel Coimbra. OITerecida ao Senhor Luiz Tavares Peres por Catharinade

Jesus Maria Josepii Tavares. (Vinheta ornameidal). Lisboa: Na Ofiic. de

Manoel António Monteiro de Campos. . MDCC.LVIII. Com as licenças ne-

cessárias. In 8.° peq. de VIII-lol-lII pags. E.

Na pag. VII prel. uma grosseira gravura cm que vem reproduzida a imagem da Santa.

Estimada. Pouco comum. Bom exemplar.

793— Colardeau {Char. Pieire).— CEuvres de Colardeau, de rAcadémie Fran- <^Q (^

çaise. A Paris, Chez CAZIN, Libraire... M VCC. XCIlL In-lS.", 3 vols.

de 1V-243-I. IV-27r-I e 1V-VS3-IV pat:s. E.

No primeiro tomo uma gravura a buril (L'Epine fecit), reproduzindo o retrato de Colar-

deau. Estimadas. Bonito Exemplar. Pouco vulgar.

794- Colin ÍLouiít).—Henri Lasserre. Pa Vie, sa iMission, ses Letres, papiers o^ ó— çjx

et ilociiments inédils, par. .. Paris: Blotid. . . In 8.^ de lX-394 VI pags. E.

.acompanhada de um retr. de Lesserre.

Collé {Aníoine)—\einse: Horta [Garcia dn).— tlistoire des drogves ..

Lyon, 1619.

79"i— Collecção chrouok gicu dos Assentos das casas da Supplicaçaõ e do /Tn O Cs>
Civil. (Vinheta). Coimbra. Nu Real Imprensa dn Universidade. Anno MDCf! '

LXXXXL \x\-i.° .le lV-X-fi97 pags. E.

79U

—

Collecção da correspondência oftiuial das províncias do Brazil, du-

rante a legislatura das Cortes Constituintes. (Escuio d'Mrmas reais portu-

guesas). Lisboa: Na Imp Nacional. Anno de 18-Í2. In-4 °, 15 opúsculos de

7â-7a-13 27-ll-44-(i6-4U-6-7 9-11-56-15 e 17 pags. Todos em um volume. E.

Colecção importante e hoje muitíssimo dilicil de reunir.

797 —Collecção das leis pii.inulgadas e sentenças proferidas nos casos da ^_^ t— jj
iiitaine Pastoral do bispo de Coimbra [). Miguel da Annnnciação das Seitas r

fii^
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dos Jar;obeos e Sigillistas que por occasiSo rfella se descubrií-am n'este

reino de Portugal e de alguns editaes concernentes ás mesmas pondero-

sas matérias. Lisboa. Na Begia Oífíe- Typ., -1769. In-8.° de XIV-521 pags.E.
Muito interessante. Pouco vulgar.

798—Collecçâo de decretos e regulamentos publicados durante o governo
da Regência do Reino estalielecida na Ilha Terceira. Primeira serie. De 2

/y^^ lie Junho de iS30 a 27 de Fevereiro de 1832. Lisboa, Na Imp. Nacional,
J 1834.

—

Segunda serie: Collecção de decretos e regulamentos mandados
puWicar por Sua Magestade Imperial o Regente do reino desde que assu-

miu a regência até á sua entrada em Lisboa. Ibi, na mesma imp. 18.34.—

Terceira serie: Collecção de decretos e regulamentos mandados publicar

por S. M. i. o Regente do reino desde a sua entrada em Lisboa até á ins-

lallação das Gamaras Legisl;ilivas. 7/)/, ibi, 1835.—As três series em um
vol. In-fol. B.

Colecção eslim,ida c pouco vulgar.

709—Collecção de manuscrlptos inéditos as^oni diulos á estampa: I —

O

^ ^ livro da Corle Imperial. 11—O Livio da Virtuosa Remfeitoria, do Infante

Dom Pedio. Ill—Fastiginda, por Thomé Pinheiro da Veiga (Turpin). Porto:

Typ. Progresso, o I." e o 3.", e 0(lic. do i-Commercio do Portos, o 2.<*. 1910-11.

In-8.°gr., :? vols. de NXN-274-lli"xX.\'-308-I e XLV1I1-374-I pags. B.

Todos os vols. trazem uuia iutroducção por José Pereira de Sampaio (13runo). Colecção

interessante ; impressa a expensas da Bibliotheca Publica Municipal do Porto.

800—COLLECÇÃO
||
DE NOTICIAS PARA A HISTORIA

|
E GEOGRAFIA

^ DAS NAÇÕES ULTRAMARINAS,
|1
QUE VIVEJI [j NOS DOMÍNIOS PORTU-

S^Á ^ ^ GUEZES. ||0U LHE SÃO VISINHAS : |1
PUBLICADA

|i
PELA

II
ACADEMIA

REAL.
II
TOMO I. NuM.*"^ I. II. III. |1

(Marca-emblema da Academia)
|1

LISBOA
II
NA TYPOGEAFIA DA MESMA AC.iDE.UlA. \\

t812. Com li-

cença de S. ALTEZA SEAL. In-é.", 7 vols. E.

Esta importante e curiosíssima colecção de escritos históricos, compreende as seguintes

obras :

TOMO I-ln-4.o de ante-rosto, íront., VIII pags. para Dedicatória a el-rei pelo Conde

de Redondo; ÍNDICE e PREFAÇÃO; e 178 pags., além de mais uma com as Erratas.

Estas 17S pags. inserem os N.os I, Ii e III da colecção, com as obras: - BREVE
RELAÇÃO das Escrituras dos Oeiítlos da índia Oriental, e dos seus costumes.

-

NOTICIA suinmaria do OeiítUisino da Asia.-JOSEPH de ANCHIETA : Epistola

quani plurimaruni rcruin Naturalium ; quw S. Vincentii (nunc S. Pauli) Proríãciam

uicolant, sistens descriptioncin,

TOMO II-In-4.o de XVI pags. prels. para rostos, INTRODUCÇÃO, etc. ; e 394 pags.,

além de IV-IV-VII-IV-IV-I.K de rostos para os diversos nums. e para as introduções

aos mesmos nums.; 3 de TABOADA e IV de CATALOGO. Este tomo compreende VII

nums., com as seguintes ohrs.i:- NAVEGAÇÕES de Luiz de Cadamosto: A que se

ajuntou a viagem de Pedro de Cintra, Capitão Portuguez. Traduzidas do Italiano.

NAVEG.iÇÃO de Lisboa d Ilha de S. Thomê escrita por um piloto ponuguez.-

NAVEGAÇÃO do Capitão Pedro Alvares Cabral, escrita por hum Piloto Portuguez

Traduzida da lingua Portugucza para a Italiana, e novamente do Italiano para o

Portuguez. - CARTAS de Américo Vespucio a Pedro Soderini. . . sobre duas viagens

feitas por ordem do Sereníssimo Rei de Portugal. Traduzidas do Italiano. - NAVE-

GAÇÃO ds índias Oricntaes escrita por Thome' Lopes... -VHGEM ás Índias Orien-

taes por João de EmpoU, feitor de huma Não portugucza. . . - e LIVRO DE Duarte

Barbosa.

TOMO III-In-4.0 de V1IM36 pags., além de mais IV de rostos para o numero II, ou

2.0 tratado. Compreende II números, com estes dois tratados ;-A/07"/C//I DO



AZEVEDO -SAMODÃES 221

BRAZIL, Descripi-ão verdadeira da costa daqucUc estado, que pertence á coroa do

Rcyno de Poríngat, sitio da Bahia de Todos os Santos. -g CATALOGO dos Oo-

vcrnadorcs do Reytio de Angola. Com uma previa noticia do principio da sua con-

quista, e do que neíla obrarão os Governadores dignos de Alemoria. ^

TOMO IV-Iii-4.0 de VI-21Õ-IV pags., além da duplicata das pags. ISO-a a ISO-s e outras

de rostos. -Compreende os números I, II, III e IV, com as ohvAs:- NAVEGAÇÃO
feita da cidade do Grani Pará até d bocca do Rio da Aíadeira. — ROTEIRO tia via-

gem de Fernam de Aíagalliães.- CARTA de Pedro Vaas de Caminha a El-rei D.

Manoel, — Q TR.ATADO da Terra do Brazil, No qual se contém a informai'ão das

cousas que ha nestas partes ; feito por Pêro de Alagalhães.

TOMO V-In-4.0 de V1II-X-274-V1 ; VI-I20 pags. e um mapa, em íôl ha desdobrável.

-

Compreende os nums. I e II, com as obras : FATALIDADE HISTÓRICA da Ceilão. .

.

Escrita pelo Capitão João Ribeiro -e REFLEXÕES CRITICAS sobre o escripto do

século XIV impresso com o titulo de NOTICIAS DO BRAZIL. No Tomo 3." da
Collecção de Not. Ultr. Acompanhadas de interessantes noticias hibliographicas c

importantes investigações históricas por Francisco Adolfo de Varnhagen ^
TOMO VI-In-4.0 de IV-iri p.igs. -Compreende os nums. I, II e III, com as obras:—

ROTEIRO da viagem da cidade do Pará até as ultimas colónias dos domínios por-

tugueses em Rios Amazonas e Negro, iltusirado com algumas...- APPENDIX ao

Diário da Viagem, que em visita, e correição das povoações da Capitania de S.

Jorge do Rio Negro, fez o ouvidor... Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio no anno

de 1774-1775. {Este Al^PENDIX tem apensas algumas
Jj.

desdobráveis).- INFORMA-
ÇÃO das cousas de Maluco, dadas ao Senhor Dom Constantino, Em que se tratão

alguas novidades da natureza, e succintumente de seu descobrimento pelos Portuguc-

zes e Castelhanos, e de todas as armadas suas, que la forão, ati^ Rui Lopez de

Villa Lobos, e a destruição das fortalezas de Geilolo, e Tidore, em que se recolhido.

Composto por Gabriel Rcbello.

• T0A10 VII-In-4.0 de IV-553 pags.-Couipreende : ADVERTÊNCIA. -REFLEXÕES A'

cerca de algumas irregularidades, inadvertências, e inexactidões , que se encontram

no Diário dos Trabalhos da Demarcação dos Limites dos Domínios de Portugal c

Hcspanha na America Meridional. (Subscritas no lim : Dr. Filippe Folque).-c TRA-
TADO sobre a demarcação dos limites na America Aleridional. ..

COLECÇÃO DA MAIS ALTA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA. ALGUM.AS DAS OBRAS
MENCIONAD..\S FORAM AQUI IMPRESSAS PELA PRIMEIRA VEZ. APRE-
CIADA E RARA.

801— Collecção de opúsculos ie'mpit.ssos lekilivos á historia da navfg.i-

(;rio, viagens e conquistas portuguezas. Publicada pela Acad. 11. das Scicn- ^^
cias. Lisboa. Typ. da mesma Academia. X "' I a III. 1855-38. In-4.° B. ^^^ <^ /^ ^ Ci
Os 3 nums. que o vol. contem compreendem #N. o ! -Relação do descobrimento da Eio-

rida. N.o U. -Relação das cousas que o muito esforçado capitam D. Christovam da

Oauia fez nos reinos do Prestes Joiio; por Miguel de Castanhoso. N. III. -Historia

da provinda de Santa Cruz, a que vulgarmente chamam Brasil, feita por Pêro de

Magaih.ies de Oandavo, ctc.

Íi0'i— Collecção de poesias inéditas dus uiell:ures autores portuguezes.

Lisboa • Nn hnpresíuio líegia. Na Nova Offic. de João Itodrigues e Na Offic. de a/^^^\ /•

Jonjuim Rodrigues d'. \ndrade, 1809, 1810 e 1811. In-S.opeq., 3 vols. de 191, ^ U l\ ^ ^-^

190 e 180 pags. B.

Colecção muito estimada por conter poesias que não se encontram em outra qualquer

parte. -Rara.

803—Collecção primeira que conipreiíeiíde a Bulia do santíssimo padre

Benediclo XIV nosso senhor, Dirigida aos Excellentissimos, e Beve- 5/^ ('"">)

rendlssimos Arcebispos, e Bispos dos Reynos de Portugal; Edital do.,. '

Senhor Cardeal da Cunha... A Pastoral do. .. Senhor Cardeal Patriarca;

huina carta do mesmo santíssimo padre e outra do Eminentíssimo. . . Se-



222 CATALOGO DA LIVRARIA

lilior Cardeal Valenli. .. As Pastornes dos. . . Fieveiendissiiiios Aicahispc)

lio Evoía, e Arcebispo Bispo de Algorve; e a Carla. . . Sobre a imuiirigão

lias complicadas na ("onfissrio Sacramental. Madrtd, Na O/fic. dos Herdeiros

de Francisco dei Hierro. A>mo 1746. la-i-", 3 vols. E.

Interessante e estimada. Bom exemplar. Pouco vulgar.

804—Collecção universal da Bulia, Editaes, Pasloraes, Carlus, Disserla<;ões,

n -^ Apologias, e tudo o mais, que atégora se tem escrito, e divulgado, e mais

M J se pode desejar, para inleira, e individual noticia do insólito, e per-

nicioso erro da fracção do Sigilio Sacramental ; e das Contendas, que a

este mesmo rispeilo tem havido sobre o ponto de jurisdicção entre oseni-

pre respeitável Tribiiral ilo Snnio OHicio, e alguns dos Senhores Ordiná-

rios do lleino de Portugal. Parle 1. ill e 111)... Madnâ : Na O^c. dos

Ilerd. de Francisco dei Hierro. ATio de M. DCC. NL VI-NL Vil. In-á.", .S vols.

de XV1II-,5:H, XX1Y-Í76 e XNIV-432 jings. E,

Colecção importante e de muito interesse. Estimada e rara.

8U5-COLECTORIO || DAS BULLAS,
!i
& Bieues Apollolicos.

;|
Cartas, Alua-

./ rás & 1'rouifOes lífaes
||
(|uc conlem a inlliluiffio & progreílo

ll
do Saneio

j^Jn O 0> ofticioem Portugal
II
Uarios Indultos & Priuilepios que

II
os Sumos Ponti-

' ' fices
II
& Heys

||
dtstes Reyiios lhe concederão

|| Inipreffo por mandado do

lllufiriffimo, (C- E.""> \\fenhor Bijpo Dom FRANCISCO || DE CASTRO,
||

Inquijidor Geral do Confelho de Eft.<'o \\ de ftia Magejlaãe.

listes dizeres, abertos a buril, acham-se no centro de aparatosa portada gravada a buril

em chapa de metal (Augnftiii Suares fc). No centro da base da mesma portada,

também aberto a buril, o seguinte registo tipográfico

:

Fm Lisboa nos Eftaõs
||
Por Luttrenço CraefbeecK || Inipreffor dei Rei/. Armo

II
M. DCXXXIV. In-fol. do, além da portada, YI íí. (prels.) iniuns. e 172

nuiiis. iia frente (o \erso da ultima está em branco). E.

, .\s VI folhas prels. inserem o . INDEX
i;
DOS TITVLOS :! DESTE LIVRO, |1E COV-

SAS, QVE CADA HVM DELLES CONTEM..
Todo o texto, incluindo o Index, é dispoíto a duas colns. por pagina.

Collectorio muito estimado. Segunda edição (a primeira, que é raríssima, fui inij)res3a

cm Lisboa, nas Casas da Inquisição, 1596, in-íol.). MUITO RARA. iJom exemplar.

/ // cr 1
SOti—Colet (M.mc ioiiíse)—LltaHe des ilaliens, par... Paris: Denlu, l-kliíeur...

AO ISG-i. ln-8.o, 2 vols. de IV-438-I e 1V-433-II pags. E.

__ Kl)7

—

Colmont (AchiUe de).— Histoire des expositions des produits de i'indus-

^ O trie frani.aise, par... Paris : Guillaumtn eiC.'" , IS^iõ. ln-ii.° iiel\'-l\-XWl-

56o pags. E.

,_,, 808— Colson (jMÍíen).- Chansons patoises, par... Namur. Impr. cl Ubrairie,

^a (O O deJ. Colin.. . 1862. ln-8 " de lY-304 pags. E.

Acompanhada de duas paginas de musica.

.
80".) —Comberouse (C/iac/e.f Z»e).—Cours de mathcniuUques a rutías<e des caii-

/^JJ O C) didats a TEcole Centrais des Arts et Manufactures, el de tous les eleves
^ qui se destinenl aiix ccoies du gouvernemont. Par. . . Paris, Mallet-Bache-

lier... 1860. ln-8.0, 8 vols. de XIX -466. \VI-040 c XXlV-,55g-IV pngs. E.

.\n lerceiro volume acha-se apenso um .Mias de XX.XIV estampas impressas em separado.

Começam as vida.'' de algiuis sunctos. . . Coimbra, íj.j"?-—Veja se : S. Do-

minijos (Fr. António de).
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/lo/O C

íilO-COMEDIAS FAMOSAS, EM HESPANHOL.— Colecrão de minitrosas

pef;as leatraes de autores hesp iiihoes e portugueses : impressas nos sé-

culos XVII e XVIII. Iri-4.», 11 vols. E.

Esta apreciável colecção de comedias famosas, em cistelliaiio, compreende traballios dos

seguintes autores: Christoval de Monroy e Silva, D. Pedro Calderon de la Barca,

Luís Velez de Ouevara, D. Andres de Baeza, D. Diego de Calleja, Dr. Juan Perez

de Montalvan, Lope de Vega Carpio, D. Juan de Alarcon, Luis de Belmonte, Dr.

Mira de Mescua, Jacinto Cordeni, D. Alonso dei Castillo Solorzano, dr. Felipe Go-

dinez, D. Manuel de Leon, D. António Coelo, D. Juan Bautista Diamante, D. t^ran-

cisco de Ko.^ias, .\lvaro de Cubillo, D. António de liueita, D. Agustin de Salazar,

D. Juan de Matos Fragoso, D. António de Zamora, D. António de Solis, D. Agus-

tin Moreto, Bernardino Rodriguez, D. Juan Orozco, Gaspar de Ávila, etc.

Os volumes acham-se manchados pela .agua, c algumas folhas coladas a outras. - Cole-

cção difícil de reunir.

811-Comensis (F. Timiaj-dí) - LVCliHNA
||
INQVISITOKVM

i!
ll.liRETIC/E

|| /í^ ^^
PHAVITATES

i!
11. P.. . .

,
Ordinis Prsedicalorum : |]

Et eiusdeni Tractalus

de Strlgiliiis.
||
Cuin .Tnnotati<iiiibiis Fkancisci Pegu.tí Sacrae Theolo- íi giaj

& iuris vtrhisque noctoris.
||
ADIMTl SV.NT IN IIAC IMPRESSIONE

|1
duo

Traclatus Ioannis (íekson!, vnus ilc ['rototalione circanialcriani fidei. al-

ter de Signis
||
perlin.ici* ha:>retic;c prauilatis.

|!
(Marca gravada do impres-

sor)
II
VKKETIIS,

í; II
Apud Marcus Anf.unhis Xallerium. M D XCVI.

(Iò96). In-4." dp Ylll pags. (j)rels.) inunis. e 184 nums.. afora 26, finais,

inums.. E.

As VUI pags. prels. inserem: tilulo; «LICENTIA (?) CARMINA
;i
erant in ueferi im-

pressione»; Preambulo de .FRANCISCVS PEGNA || LECTORIS^; e «INDEX VER-
BORVM...»

Tratado curioso. Exemplar com peq. det. no canto superior da margem lateral ex-

terior do frontispício. -MUITO RARA.

,S12— Cometa de fogo, oii finomeno terrestre, no infeliz successo, com / r7 O Cj

i|iie se queimou, e reduzio a cinzas o artificiozo Carro de fogo, na lardu

quatro de Setembro, e segunda do Combate de Touros. &'. d. (se-

não XVIII). In-4." de 8 pags. E.

Curioso c raro.

81:j— COMMENTARIOS do grande Capitam iuiy Freyre de Aiidrada. Em que

se rel;ilam suas proezas do anno 1619 ein q partiu d'este lieyno | or Geral

do mar de Ormuz, & Costa da Pérsia, & Arábia até sua morte. Tirados

de humas relaç;ões & Papeis verdadeyros jjor industria de Paulo Craes-

tjeecli. Iijrigido ao senhor ! ovren(,o Skylle genlior de Kongzbroo, & Sá-

tra. Assistente pella Rainha de Suécia na Corte de Portugal, cc. (Vi-

nheta). Em Lisboa, Com todas as licenças necessárias. Pir Paulo Craeslieeck. ti

a sua custa. Anno 1(147. In-4.'' de IV IV. (prels.) inums., incluindo o front.,

e 180 pags. E.

-As IV ff. prels. são para; fioniispicíu ; Dedicatória: Ao Senhor Lourenço Skytte Senhor de

Kongzbroo, i£ Satra. Assistente pelía Rainha de Suécia na Corte de Portugal, •Ce.

(assinada : Paulo Craesbeeeli.); LICENÇAS; e ÍNDEX.
Livro cuiioso e muito estimado. Exemplar falho do front. e das pags. prels. -RARÍSSIMO.

yii—Comines (Felipe de)— Las Memorias de Felipe de Comines, Sefior de Ar-

gentou, Las quales contienern la Historia de los Reys de Francia Luis Un-

décimo y Carlos Octavo, Desde el Aúo de 14tí4. hasta el Ano de 1498.

lllustròlas con sus Excolios Don Jvan Vitrian. .. Nueva Impression corre-

'6-á^

M o o
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gida de miiuhas falias, y adornada uon uiuchos Retratos de los Príncipes

y Personages Illuslres, de los quales se haze mencion eii esla Ilisloiia.

Tomo primeiro. (Marca do impressor). En Amberes, Por Heivioo y Coriie-

lio Verdussen, Ano M.D.CC.XIV. lii-fol., 2 tomos de ante-rosto gravado o

XX-419-XXiIl e X.47tí-XXIV pngs. Em um vol. E.

Magnifica edit,-ão ; adornada com um artistico e muito aparatoso ante-rosto contendo dever-

sos ornatos alegóricos e três brasões d'arnias ; e com numerosos retratos impressos em

follias aparte. Estes reliatos encoiitram-se dentro de molduras de interessante e nmi

cinioso desenho de fantasia, tudo gravado a buril em chapas de metai. tintre os retrs_

nota-se inn do nosso nionaica D. Manuel I, o Venturoso.

Edição muito apteciavel, sobretudo pelos letrafos e respectivas molduras com que está en-

riquecida. Bom exemplar. -RARA.

815—Comltum (íV«ííííís; — Mithologiae, sive explecalionis fahvlarvin. Libri du-

cem: Ia quibus omnia propè Naluralis & Moralis Philosfphia' dogiiiala

cTS jL ^— O contenta fuisse demonstra tiir. . . Addita Mylhologia mvsarvm, a Geofredo

c^C^ Linocerio vno libello comprehensa, & nunc recens a F. S. mtdlis & fipdis

mendis expuigala. (Marca do impressor). Francofvrti : Apvd Andrex We-

clieli heri:ãis, CtavdiMn Marnhim <£ loon. Ai.miiim. M. D. XC^'I. In-R." peq.

de XVM 199-1 pags. E.

Obia interessante e estimada. Edição não mencionada por Brunet. Muito rara.

816— Compendio histórico do estado da Universidade de Coimbra no tentpo

da invasSo denominada dos Jesuilas e dos estragos feitos nas sciencias e

/ i(/-,
^ nos professores, e directores que regiam pelas maquinações, e publica-

"^^^
ijões dos novos estatutos por elles fabricados. Lisboa : Na Regia 0//(V. Tyii.

Aimo MDCCLXXn. In-S.» de Il-XX-II-503 pags. B.

Obra curiosa, atribuída a D. Francisco de Lemos de Paria Pereira Coutinho, depois bispo

de Coimbra, e a seu irmão o Dr. João Pereira Ramos de .\zevedo Coutinho. (Veja-se

LaLilugo Palha, n.o 2522).

Compendiosa liistoria Hi.spaníca . . — Veja-se : Crónicas. ,

.

/• X—- r^ «17— Compendium logicae Coninibrioencis e Societati Jesii. . . Ex Ttjp. Anuk-

V^ ^ miic Ehonnfií. Aiino Din. M. DC. LXXXIU. \nA.° de XXIV-.y2'2 pag^. K.

818—Compromisso da Irmandade da Misericórdia de Goa. Movainentc ei-

J[^^ O ganisado, e approvado em Sessão de Adjunto aos 31 de Julho de 183'J.

(Escudo d'aimas reais portuguesas). W\l. Pangim : Na Imprensa Nacional.

In-4.» de II-lC-l-l pags., tifóra uma em branco, final. E.

Eiiição já ]iouco comum no mercado. Bom e.xemplai.

«l'J-Conceição (Fr. Apollinario da]~CL^VS^m \\
ERANCISCANO,

j|
ERECTO

NO domínio da COROA
||
Portuguezu, e eltabelecido iobre dezelseis Ve-

II
nerabiliíTimas Coluninas. Expocm-fe fua ori-

||
gem, e eftado prefente.

|]

A DE SEUS CONVENTOS, K MOSTEIROS, ANNO DE
Ij
luas Fundações,

numero de Hofpicios, Prt?fi'ctiiras, Recolliimen- ||
tos, Parroquias, e

Miíloens, dos quais le dà individual noti-
;|
cia, e do numero de íeus Reli-

giolos, Religiolas, Tercei- ||
ros, e Terceiras, que vivem Collegiadamente,

tanto
II
em Portugal, como em luas Conquiltas. !!

DEDICADO
||
A' SACRA,

REAL, AUGUSTA ||
Magellade dei Rey || D. JOAÕ V.

|1
NOSSO SENHOR

|[

POR
II
F. APOLLINARIO || DA CONCEYÇAÕ ||

Religiolb Leigo Capuctio da

Província da Coiiceiit;aõ |1
em o Eftado do Bralil.

1! >^ ij LISBOA OCCI-

DENTAL:
\\
Na Ofíic. de ANTÓNIO ISIDORO DA FONSECA

\\
[

(^otÍ^^
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Boõ-lo

M. TiCC. .\L.
I;
Cum Iodas as licenças neceffárias. 10-4." de XLVn-235-I

pags. E.

As pags. prels. conipieendem : frontispício; Dedicatória; Licenças, e Aprovações. Na ultima

pag. do vol. vem insertos os ERROS c as EMENDAS.
Obra muito interessante para a historia das missões e ordens religiosas no estado do Brasil.

Rara. Bom exemplar.

820— Demonstraçam histórica da primeira, e Keal Parocliia de Lisboa

de qne he singular Patrona, e Titular N. S. dos Martyres. Devedida em c» /"^
dous loriios, Tomo primeiro (e único que se publicou), em que se tiata da \J / r? ^ C>

sua origem, e antiguidades, e se mostra a sua Primasia, a respeito das

mais Parochias da mesma Cidade. Lisboa: Na Offic. de Ignacio Rodrigues.

Anno de M. DCCL In-i." de XXX-o2l-l pags. E.

Estimada e pouco vulgar. Bom exemplar.

821 Primazia seráfica na regiam da America, novo descobrimento de

Santos e Veneráveis Religiosos da Ordem Seráfica, que ennobreceni o

Novo Mundo com suas virtudes, e acçoens. Oflerecida ao Senhor Domingos

• >íartins Brito, em a Cidade do Rio de Janeiro primeiro Irmão Ge-

ral da Confraternidade das Três Ordens do Seráfico Palriarcha S. Francis-

co, &c. Lisboa. Na Of/ic de António de Sousa da Silva. Com todas as licen-

ças necessárias. M D. CC.XXX. III [\133]. 111-4." de XVIII IV. (prels.) iniims.

e 36G-I pags. E.

Obra muito noticiosa, segundo Inocêncio. Este bibliografo acusa no seu exemplar apenas

XXXII-366 pags., tendo pois este nosso, que está em magnifico estado de conserva-

ção, ni.iis 4 pags. nas prels. e uma no fim, com a Protestaçam. O titulo é impresso,

a linhas alternadas, a preto e vermelho. Muito estimada. Um exemplar obteve no

leilão Azambuja a quantia de I3S600. RARA. .

822 Séculos da Religião Seráfica brilhante em todos com seus religiosos ///~^ "n^
leigos, dos quaes se expõem huns illusirados com o dom da sciencia, de //
outros se apontão os escriptos, &c. Lisboa Occidental. Na Ojjic. de António

Isidoro da Fonseca, 1736. In-S.» de XXX1I-Í262-1 pags. E.

Faz parte das crónicas da Ordem de S. Francisco. Estimada e pouco comum.

823— Conceição [Fr. Bernardo de).— () Ecclesiastico inslriiido scientificaiiiente

na arte do Canlochaõ. Couiposla ijelo P. P. . . Monge da Ordem de S. Bento

e dada á luz por Jeronymo da Cunha Bandeira, irmaõ do Autlior. Lisboa:

Na Offic. Patriarc. de Francisco Luiz Ameno. M. DCC.LXXXVlII. .. In-'i.°

de vÍ-XII-I-t091-I pags. E.

Quasi todas as pags. trazem musica de cantochão. Obra pouco frequente no mercado.

824-Conceição {Fr. Cláudio da).— Gabinete histórico... Lisboa: Na Impr. / y
Regia, 1H18-3L In 8 o peq., 17 vols. E. J/c>%^ O Cs

Compilação de interessantes e curiosas noticias acerca da historia, monumentos e factos

da monarquia portuguesa, desde a origem dos Lusitanos até parte do reinado de D.

José I, muitas das quais inutilmente se procurarão em outra parte. Estimada e rara.

825- Conceição, 1.°, (Fr. Manuel rfa). —VLTIMAS
|| ACÇOENS || DA || SERE-

NÍSSIMA RAINHA
il
D. LVIZA 1 FRANCISCA DE GVSMAM || NOSSA SE- 'P /cj'

NHORA.
,1
(Linha de peqs. vinhetas tipográficas de ornamento, simétrica- ^ / ^ (DO

mente dispostas)
|| LSIBOA. (sic)

|| Com todas as licenças.
\\ Na Offcina de

Diogo Soares de Bulhoens. Anno 1(166. In 4." de oõ pags., afora uma em
branco, final. E.

S^yío o
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O texto, que abre com uma letra inicial decorativa, gravada em madeira, começa no alto

da 3. a pagina.

Relação interessante, publicada anónima. Muito rara-

«20—Conceição, 2.°, (Manuel rfa/—Helaçaõ da viagem, que o Illu.slnssinio, e

Excellentissimo Marquez de Távora, ||
Vice-Rey do Estado da índia. Fez

9^-ã. O C^ do Porto desta Cidade de Listoa, dcinde pnrtio no dia 28. de Março de
---^ 1750. até o de Moçaintúque, aonde aportou em 22. de Jiniho com 87 dias de

viagem, paitindo em 22. de Agosto, portou em 22. de Setembro na barra

de Goa; aonde fez a sua entrada publica, e deo principio ao seu feliz go-

verno. Em huma carta, que do mesmo Estado mandou o P. Fr. Angelo dos

Serafins... Por... I.Uhoa. Na Oftic. de Miguel Rodrigues... M. DOC. LI.

In-4.° de S pags. B.

Relação iiiteresante e rara.

827— Conceição (Fr. Nuno do) — jielaçaiu Ja viagem e svocesso qve teve a

Nao Capitania Nossa Senhora do Bom Despnctio,.. 1630.—Veja-se : Gomes

de Brito (Bernardo],

828—Conciencia (P. jV/aíiiie/)— Floresta novíssima de vai ias acroens senten-

5// ciosas, e iUustradas com torto o género de Erudição,... Lúboa Occidenlal

:

Offl <P O ^.g vg,,^ ^^^^^_ ,1^ Mauricií Vwenlc de Almeida M.DCC.\.'Í^ V- XXXVII. In-

4.°, 2 vols. de XXX-277-336 e X.XIII-3Í2 pags. E.

82'.)-CONCILIORVM
1! OMNIVM 1! TAM GENEHALIVM (JVAM |1

PARTICVLA*

, -: lilVM, QY.E IAM INDE AB Al'0 |! STOLIS IN HVNG VSQVE DIEM CELE-

^^ji^C' O BHATA, EX VETE-, stissimis diiiersanini regionum Bibliothecis haberi

potueriint, intres nun tomos ob recente multorum additionc diiilsa,
||
TO-

MVS PRIMVS.
II
Quaenam Tomus compraebendat, ueisa pagina indicabit.

II
CVM ÍNDICE NOVO CtlPIOSISSIMO.

||
(Marca do impressor, do curioso

desciilio)
|t COAOÍV/.í; AGHIPIN.E i Ex Offjcina loannis Qiienfel. anuo

iJoinini M.D LI.
||
Ciim grafia tf- Priíiilegio Ccesare Maiestat . . Iii-1'ol.,

íi vols. de XXXlM07,'í, X\.\II-M82 e XL-1018 pajis. E.

Magnifica edição; não citada por Brunet. Belo exemplar; com uma rica encadernação

renascença, optimamente restaurada na lombada. - RARA.

830— Consciência (P. Mnnvel)— A mocidade enganada, desenganada. Diielio

espiritual. Onde com gravíssimas Sentenças da Escritura, e Santos Pa-

^ /^-f/ --, /^-^ dres; com solidas ponderações, e exemplos niuy singulares de erudição

i;^ O^jU '—

^

sagrada e profana se pro|ioem, e convencem em tórma de Dialogo todíis

as escusas, que a Mocidade (e qualquer outro peccador) allega, e com
(lue se engana, para se não converter a Deos... Lisboa Oriental. Xa
OfJiS. AiigvsUviana. M.DCC.XXX-DCC. XXXVIIL ln-4.°, 6 vols. E.

Apreciada. Bom exem]3lar. Assim completa, multo rara.

S3l-f^CONCIUVMÍ%-i|| PHOVINCIALE BRACAHEX. IIU. [[ Puntifioatus

Sãctiss. D. N. Pij. V. anno 2. Hegni
||
vero potentiss. pijssimiq ; regis nos-

j/^ I
/, tri Sebastiani

||
huius nõis primi anno. 10. prsesidente Illustriss. ac

||
reue-

yn j tí O ^ rédiss. in Christo paire fratre Bartlioloma-o jl à Marlyribus Arcliiepo &
/ & Dão Braccaren. hnius

;i
puinciae .Metropolitano & Hispaniaru Primate.

,

Cõsidenlib'. reuerédiss. in Chrislo patrib' Ro II
derico Pinario Porliigallen.

loanne
||
Soarez Conimbricen Aiganilli

||
Comité. António, Pinario Mi

|i
ran-

den. cõ puincialob'
|| Episcopis.

||
(Escudo d'armas do Cardeal?) || BRAC-

CARAEW C Aptid Antoniu á Maris Typographum Reue \\
rédiss. D. Ar-
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chiepi Hispaniarií Primatis ' Anuo. Í5(J7 Cl Taxadu em papel à cin-

coenta rês. ln-8.o peq. de XV ff. (prels.) inums. e 127 niiins. na frente. E.

Na frente da folha I prel. o titulo ; no verso desta mesma II. e na II a Dedicatória: «BAR-

THOLOM.Í- i; VS A MARTYRIBVS ARCHI-
;;
pra:sul, & Dominus Bracarensis. .

.

Omnibus huius|| prouincja; viris...; optat felicitatem.»; e nas lU a XV o: «INDEX
DOOMATVM, ET REFOR- 1| mationum breuiter collectus,...» í^impresso a duas

colns. por pag.)

É livro estimado e RARÍSSIMO.
Encadernadas juntamente, as duas obras que seguem:

SVMMA BREV£ dos casos reservados do Arcebispado de Braga;

jiello F. r. Manoel de Barros & Costa... Em Coimbra. Com as licenças

necessárias. Na Ofíic- de Joseph Ferreyra . . . Anno 168õ. In-S." peq. de

62pags., além de duas em branco, fiiiais.—Tem uma vinheta no fron-

tispício, com a imagem da virgem e aberta em madeira.

AVISOS
il
DO PASTOR DIVINO, ||

A todos os Sacerdotes, Padres espi-

ri-
II
luaes das almas da sua Igreja, Pas- 1| tores do seu rebanho. ||

Tra-

duzido do Castelhano em Portiiguez,
1|
Pello Lecenciado António Bran-

il5o Bibeyro
|!
Theologo. (Estes dizeres vem no alto da primeira pag.,

encimando o texto: No fim deste o r?gisto: COIMBRA, Com as licen-

ças necessárias.
||
Na Officina de JOSEfH FERREYRA || Inuvessor da

Vnicersidade. Anno de IfJSõ). In 8.° peq. de 23-1 pags.

Tauibem não são vulgares no mercado estas duas obras, mas sobretudo a segunda.

8:í2-CONCILIVM OLYSSIPONEN- 11 se (Sacrvm
[
PHOVINCIALIÍ

|1 ) fecun-

dum, anno ;i Chrifto nato,
|i
1574. celebralum.

i|
(Logar de grande vinheta

aberta em madeira, e tendo no centro as iniciaes emblematicjs da Com-

panhia de .\esus: IH S) ||
.intonius Gon/alues Typographus\\ excitãelat.

l.')/.^. In-8 ° peq. de VI 11'. (pieis.) inums., 41 nunis. na frente e Vil intmis.,

finais. E.

A folha I prel. c para o rosto; nas II a IV e frente da V: -LGiiORaiVS ALMEIDA, || AR-
CH/EPISCOPVS METROPOLITANVSWOlyfsiponensis, omnibus huius prouin-

cin gradas ecclcJsiasliciW viris ccclejlem diaini Numinifafflatum íem piternam-

qne antes fclicitatcm'; e no vciso dj iiiesina fl. V e na VI: ^CAPITA RERVM, !i

Decretonimq, qua in fiac prouinciali [\ Synodo Olyjsiponenfi con- [\ tiiíentur.'

.\s VI folhas finais inums. compieendein : Typosraphice errata fie restitaenda», e < Index

piaa:cipuaruni reruui, qu^e in
|1 hoc volnmine continentui -, o qual remata com o se-

guinte registo tipográfico : EX ANI ONU GONSALVEZ |1 excuforía officina in lucem

prodijt anno
11
poft Chrirtuin natum Ij

1575.

O texto das pags. prels. e das VI finais é impresso com tiiio redondo ; e o restante com

itálico. Como embelezamento da composição tipográfica veeni diversas letras iniciais de

desenhos de fantasia, abertas em madeira.

Interessante. Belo exemplai. Muilo raro.

Conde de Barcellos — Veja-se : {Pedro [D.).

Conestaggio (Jerónimo Fraiichi).—Veja-se: SILVA (João).

833— Conimbricense (0). Responsável— Joaquim Martins de Carvalho. Anno

XX— 18t)7-ti8. Coimbra: 2 de julho de 1867 a 11 de Arjosto de 1862. In-fol.

gr. 1::.

São os muns. 2080 a 2196 deste curioso e apreciado Jornal, de muito interesse literaiio e

bibliográfico. Cada numero insere um interessante folhetim literário, subscrito pelo

Dr. Martins de Carvalho e com a epigrafe : •^Apontamentos para a historia da typo-

grafia em Coimbra, desde a sua introducção nesta cidade em Í53í, até ao presente*;

Este estudo encontra-sc completo nos números que formam a presente colecção.—

RARO.

hi'?^O Õ

3M<O^:^
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i~4

í-o

'Ta

/S-i-io D

U^

Consolat deis fets maritims (Llihre de), ..

—

Barcelona, 1592 — Veja-se :

LLIBHE DE CON ||
SOLAT. . .

834—Constâncio {F. S.)—Novo mestre inglez, ou Grammatica da língua in-

gleza. . Por .. Paris, Aillaud, 1837. In-8.° de 1V-3I0 pags. E.

835—Constant (M. Benjamin). — Conjinentaire sur l'ouviage de Filangieii,

par... A Paris: Dtifart, M.DCCCXXII. In-8.o de IV-303 pags. E.

836 '— Mémoires de Constant, premiei- valet de chambre de TEmpereur,

^ ^ sur la vie prisée de Napoléon, sa íamille et sacoiir... .4 Paris, Cites

Ladvocat... MDCCCXXX. In 8 o, 6 \ols. E.

Obra iiiferess.inte e .T]Meciada. Bom exemplar.

837-CONSTITVCIONES
||
DE LA CONGREGA-

|i
ciun, y Escuela de ClirisK)

||

O O Senor Nueslro,
il
FVNDADA

il
DEBAXO LA PROTEC- |i cion de la Virgen

Maria San- ii tissima Penoia N.
|i
Y DEL GLORIOSO

||
SAN FELIPE NERI.

E.N' EL
II
Hospital do los Italianos

||
de Madrid. || ||

En Madriíl. Por

Domingos Garcia Porràs. Afio lb'(i3. " Acosta de António de Kiero... In-

8." peq. de 164 pags., aléni di; duas inums. de «TABLA DE LOS
||
Capítu-

los.» E.

As pag. 3 a 5 inserem a •LICENCIA DJ-: EL \[ Kniiiieiitissimo sefwr Cnrdenal \\ Sandoual

Arfobispo de Toledo.'

O titulo encontra-se dentro de ccicadura im))ressa com peqs. vinlietas ti|). oníamciitaes.

—

RARA.

83K— Constitviçoens da Ordem do Sam Bento destes reynos de l'ort\gal, lecu-

piladtis, e tiradas de muitas defini(;ões, feitas & aprotiadas nos capítulos

géraes, despoís que se come^-ou a reformarão da ordem & muytas cousas

de novo declaradas, & acrecentailas peila aulhoiidade do Sdieriissimo Se-

nhor Cardeal Alherto, Anhiiitique de Áustria, Lr gado de Lalerc nestes

ilillos Ueynos. As qiiaes foião recebidas por toda a Ordé no capitulo geral

q se celeurou im S. Maitinho de Tibães, em 13 de Mayo de 1390. (Ft-

nlieta com a imagem de S. Bento. — Por baixo): Impresso cõ licença do

Sancto Officio, <C Ordinário. Em Lisboa. Por António .iluares, Dnpressor

de liiiros. Anno 1590. In-4 " de front. e jii ff.
tniims. (nma de licenças e

duas de Tavoada) ; eiyi seguida as Constituições com 195 IT. num. na
frente, exapto nas 4 ultimas, cujas 3 i."^ trasem nina exliortaçam, que

remata com diversas assignatiiriis, e a 4." uma declaraçam assiynada

por Frei João Pinto, Abbode de Refows, definidor & relator. E.

Atribuídas a Fr. Balthasar de Biaga. Peimprimirani-se em Coimbra, 1629, com o titulo

Vonstituíçõcs da Congregação Benedictina^ . Estimadas e os exemplares completos são

RARÍSSIMOS.

Constituições da Ordem de S. Paulo. . .—Veja-se : Regra c CoiiUiluirões de

if. Aijostinliu Bmpo.. .

839—Constituições das Religiosas da Ordem dos Eremitas de S. Agostinho.

Tiradas das Constituições Geraes da Ordem : &o &a. Confirmadas e man-

dadas imprimir,. , pelo Rev."'° Senhor o Doutor Manuel Nobre Pcreyra.

Coimbra: Ao Real Collegio das Aries da Companhia de .Jestis, Anuo de llSA,

In-4.'' de XVI-291-III pags. E.

Estimadas e pouco vulgares.

Constituições (Regra e) das religiosas de S. Domingos . .—Veja-se : S.

Paulo (Soror Margarida de).

ro
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S-Zs^Q
840 -Constituições {Primeira parte diis) dos Cnrmflitns Descalgos da Congre-

gacrio de Portugal. Com a Pegra Primiliva da Ordem, e com o Capitulo

ultimo das mesmas Conslituições, eiu que se contem as Leis Geraes da

Congregação. Traduzida na Língua Porlugueza para uso dos Irmãos Lei-

gos. Lisboa. Na Ojfic. de Simão Taddco Ftrreira. 1817. In-S." peq. de XIV- «

(2 brancas)-3til pags. E."

Estimadas e wÃo vulgares no mercado.

(Courtttut(in'í boo Ounirgos â?iirs... — Veja-se: (Titrttutcis c diiirtitiii(õfs.

8il—Constltvições dos Cónegos Regulares de nosso P. S. Agostinho dos Rei-

nos de Portugal. l);i congregação de S. Ciuz de Coimbra. Copilladas das ^-y ,u
antigas da mesma ordem, & das que nos capitules gerais se ordenarão. ^^^^ /^ ^ C^

Impressas por niamiado do cnpitulo gerai, que se celebrou em o mosteiro

de Santa Cruz de Coimbra o anno de 1599. (Vinlieta em forma de cruz).

Em Lisboa, Cotn licença do Supremo conselho da Inquisição. Impresso

por Pedro Craesheeck. Anno M.DC.I (1601). In-4.'' peq. de VI fl'. prels. s.

n. contendo : front., Proemio c Bulia Confirmationis, a que se seguem

89 nums. só na frente, com as Constituições, e V inums. de Inde.r das

covsas princlpaes , . . E.

Todas as pags., incluindo o frontispício, são ornadas de tarja. Estimadas. Bom exemplar.

Muito raras.

842— Constitviçoens dos Eremitas de S. Paulo da Congregaçam da Serra ^^^ /V
dOssa. (Estampa alegórica grav. a buril (asdgnada : A. P.), tendo no cen- .-^<^ ' ^ ^
tro a imagem de S. Paulo e um escudo com as armas do reino ; e em
volta, mas na própria grav., a legenda: Ordem de S. Pavio Primeiro Her-

milam. Por baixo da gravura): Lisboa, na Officina de Valentim da Costa Dei-

landes, Impre.tsor de Sua Magestade. Com todas as licenças necessaria.<;. Anno
de 1707. In-4.° de XXIV fí. prels. inums., 219-1 V pags. e m.ais XVI fl'. inums.,

de índice. E.

Muito estimadas e pouco comuns.

843- CONSTITVIÇOENS :| GERAES!! PÊRA TODAS AS FREIRAS, E RELI-

GIO-
II
fas íbgeilas à obdiencia da Ordem de N. P. S.

1|
Franciíco, nefta Fa- ^~\ ri /

milia Cifmontana.
II
DE NOVO RECOPILADAS DAS ANTIGAS; E

1|
acref- ^^"m ^G

centadas com acordo, confenlimenlo, & appprova- [sic] ç5o do Capitulo Ge-

ral, celebrado em Roma a II. de Ju- 1| nho de 1639...
|| . . .

||
Poem-fe ao

principio a Primeira 'Ô' a Segunda Regra de Santa Clara ; com a das Re-

ligioías Terceiras... 1| LISBOA.
\\
Na Officina de MIGUEL DESLAN-

DES,... Anno 1693. \\
Com todas as licenças neceffarias. In-4.° de VIII

pags. (prels.) inums. e 166 nums. E.

As Vil pags. prels. compreendem: frontispício; -.LICENÇAS .; e Proemio, subeciito por

«Fr. lodo Mermero>i.

Apreciadas, Muito raras. Belo exonplar.

844— Constltulçoens Synodaes do Bispado do Algarve Novamente feytas, e

ordenadas pelo lUustrissimo, e Reverendíssimo Senhor Dom Francisco y A
Barreto, segundo deste nome. Bispo do Reyno do Algarve. . . Publicadas /Vj '^é^-^
em a Synodo Diocesana, que celebrou em a see da cidade de Faro em ' '

vinte e dovs de janeyro de mil e seiscentos e setenta e três. ÉVORA.
Com todas as licenças necessárias, na Impressão da Universidade. Anno
de i\L DC.LXXir. (1674). In-fol. de II lY. inums., 554 pags., mais XLVIII IV.

inums. para o ÍNDICE DAS CONSTITUIÇOENS, e 86-11-24 pags. E.
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As ultimas 86-11-24 pags. inserem, lespectivaniente, o Livro único do Regímenlo do Au-

ditório Ecclesiastico do Bispado do Algarve- e o ^Catalogo rios Hisnos do Algarve^.

O frontispício é tarjado c iniptesso a j)reto e a veriuelho. Apreciadas. Multo raras.

S45—Cõllituições finodaes
i]
do Birpado Dangra. {Lirbun) Anno KitítJ.

[Do frontispício dainim n c.vncla rcj^rodvnhj fotú-zincMjráJica que ^cpte)

:

oo

(O original mede 359X160""" )

Iii-foL lie Vlll II. (prels.) inums., 89 nums. n;) fienie e mais IV imims.,

finais. E.
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Na frente (o veiso está em branco) da primeira folha preiiiiiinar o titulo ou portada repro-

duzida acima ; nas ff. II a VII a 'TAVOADA DESTAS CONSTITVIÇÕES-, c na VIU
o PROLOGO-. (Começa assim : DOM lORUE DE SANTI-

;|
ago per nierce de Deos &

da fania ygreja de
|, Roma Bifpo Dangra & lilias dos açores, do

li
conTelho Del rey

iioffo fenhor, &c. Aos reue- ' rendos Dayão, Dignidades, Cónegos, & cabi- „ do da

iioffa See & ygreja cathedrat da cidade \\ Dãgra, & aos vigayros....» — e termina;

'... ordenamos, & mandamos, que daquy por ciiãte Tc cum-
Ij
prão & guardem inteyra-

rrrente em juyzo & foradelle em louo efte
li
noffo Bifpado Dangra. & por ellas fe vfe,

julgue, e determine. For bc „ do ipial reuogamos, extinguimos. & annullanios qnaelquer

outras 11 constituições, coftnmes, vifitações. prouifõees, & aluaras, affi nofsos
i,
como

de nofsos antecefsoies. que forem em contrayio defias nofsas conftituições, que 3ani as

feguiníes .).

As Constituições compreendem XXXV Titules c correm de folha I a 89. Seguem-se-lhe,

nas IV ff. ínums. finais, estas outras peças : CÂNONES [1
Seguenfe os Cânones peni-

tenciaeS'. Por baixo : ^Seguenfe os cafos refervados ao Pa])a>, os quais são, ao todo,

XX' e vão terminar, a liíeio da frente da quarta fl., pela declaração : «Fim dos caTos re-

fervados ao Papa>. Na restante parte da frente da fl.: «Seguefe os casos da Bulia da cea

do Sentior, que cada anno fe pubricam em Roma na Quinta feira de laua pees,=

que fam mais eftrritdmente referuudos a " fua Sanctidade . Terminam no verso

da mesura fl. com a usual indicação ; <rinis>^. e segue-se-llies uma declaração ácêrca

de deternrinados pontos obscuros que o texto das Constituições oferece. Dando leniate

a tudo isto, vem. fin.dnrente, o seguinte registo de logar e de data da impressão :

r*rioimpreí1iueftuCon(litui^óein3 muyio nobre &(ènipcelcal

cidade de Lii boa,pet loío BUuio Je Colonia,por nunda.

dodo iDuyto inagoifico Sc muyio rcuercDoo Icobor

dom lorge de Saonago.da ordem de fam Do-
mic^ot,Birpo Dangra & Ilhas dos A^rts,

docoolelho delRey. rioíTo íenoi

.

Acaharantr ttaotat diat

do met de lancyro

de 1)^0.

(O oriíjinat mede 52x140""")

O escudo d'armas que adorna a portada do livro, é o de D. Jorge de Santiago, ao tempo

bispo de Angra e Ilhas dos Açores.

A impressão, bastante nitida e perfeita, é esmaltada com numerosas e interessantes letras

iniciaes figuradas, abertas em madeira.

Os exemplares desta primitiva edição (consta que uma reim)iressão foi dada, ha antios. no

Archivo Açoriano, periódico católico de Ponta Delgada) são de EXTREMA RARI- ,

DADE : nem mesmo, que nos conste, se conhecem, além deste, mais que dous ou

três exemplares.

.\ portada e algumas das leiras iniciaes deste exemi)lar apresentam diversas legendas latinas :

umas a tinta preta, outras a vermelha, as quaes, porem, se nos afiguram escritas á

pena— e não impressas, como se depreende da noticia que do exemplar o Visconde de

Azevedo enviou a Inocêncio, e que este bibliógrafo insere no seu Dic. bibt. tomo IX

<segimdo do Supplemento), pag. 37.

846—CONSTITUIÇOENS || PRIMEYRAS ll DO i|
ARCEBISPADO DA BAHIA H ..

Feytas, í-= oftienadas
|| PELO ILLUSTRISSIMU, E REVERENDÍSSIMO SE- Zl^^liõd

NHOR
II
D. SEBASTIÃO MONTEYRO || DA VIDE, || Arcebifpo do dito Aice- --^ ^ ^"^^^

hifpado, & do Confelho de
|1
Sua MageíLade,

||
PROPOSTAS, E ACEVTAS

1|

EM O sínodo DIOCESANO QUE O DITO SENHOR || celebro em 12. du Ju-
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nho do anno de 1707.
||
(Logar de vinheta de caprichosos arabescos e

tendo no centro um peq. escudo d'armas reais portuguesas) 1! LISBOA
OCCIDENTAL,

II
Na Ofjpcina de PASCOAL DA SYLVA,

\\
Impreí/or de

Sua Mageítade. || || M. DCCXIX
||
Coni todas as licenças necejfa-

rias. In-fol. de XX pags. (pieis.) inums. e 618-187 nums., afóia uma em
branco, final. E.

As XX pags. prels. compreendem : titulo (impresso, a linhas alternadas, a preto e a ver- '

melho) (pag. I-a II está em branco); Exortação ou Pastoral do Arcebispo da Bahia

D. Sebastião Monteiro da Vide (subscrita no fim: «S. Arcebifpo da Bahia.») (Ill e

IV); .índice
11 DOS TÍTULOS QUE SE CONTEM NOS CINCO \\Uvros tias

Coiiftitiii(õens do Arccbí/pado da Bailia.:^ (V a XVIII); «LICENÇAS. (Do Santo

Officio.-Do Ordinário. -Do Paço.) (XIX e parte da XX); e ^PROTESTO |1
DO

PROCURADOR DA COROA., (restante parte da pag. X.X).

.\s pags. 1 a 470 são ocupadas pelo te.xto das Constituições propriamente dito, texto que

é dividido em cinco Livros; as 471 e 472, pelo: «TERMO
;

DE COMO SE CONFE-
RIRAM :

AS H CONSTITUIÇOENS ', DO ARCEBISPADO DA BAHIA, ,1 &« pre-

fença do lUuJtríffimo, C^ Reverendiffimo Se:ihot \\ Arcebijpo, ^~- dos Procura-

dores do Reverendo Ca- 1 bido, £ Clero.^; as 473 a 593 (a 594 está em branco); pelo

«ÍNDICE; DAS
11
CONSTITUIÇÕES

II
DO ARCEBISPADO DA BAHIA..; e as 595

a 6IS, pela: RELAÇAM 1| DA PROCISSAM, E SESSOENS
|1
do Synodo Diocefano,

que fe celebro na Santa Sé Me- 1| tropolitana da Cidade da Bahia em 12. de Junho

de
li
1707. dia do Erpirito Santo, & nas duas Oytavas 11 seguintes, presidindo nelle

O... SENHOR!, D. SEBASTIAM MONTEYRO DA VIDE,
|1
Quinto Arcebifpo da

Bailia.^ (Remata com um llorão-ou marca do impressor? -tipográfico, decorativo).

As 11-32 pags. imediatas inserem: uma espécie de rosto, no qual se vêem os seguintes

dizeres (frente da folha) : ..CATALOGO
!i
DOS ||

BISPOS
li Que teve o BrafU até o

anno de 7676. || EM QUE A CATHEDRAL DA CIDADE DA BAHIA H foy elevada a

Metropolitana, & dos Arcebifpos que[|nella tem havido, com as noticias que de

huns, &
II
outros pode descobrir |1 O... SE.MHORUD. SEBASTIAM MONTEYRO

DA VIDE,
II
.... (pags. 1 a 32).

Nas 118 pags. finais vem, com frontispício próprio, o «REGIMENTO ||
DO

||
AUDITÓ-

RIO ||
ECCLESIASTICO |1 Do Arcebijpo da Balúa, Metropoli do Brafil\\ & 11

DA
SUA RELAÇAM, E OFFICIAES DA JUSTIÇA!] Ecclesiastica, & mais coufas que

tocaõ ao bom governo do II dito Arcebifpado, II ORDENADO PELO ILLUSTRISSIMO

SENHORllD. SEBASTIAM MONTEYRO H DA VIDEI, ... H (Vinheta igual, -senão a

mesma, -que vem no frontispício das Constituições) '| i/SBO/1 OCCIDENTAL\\Na

Officina de PASCOAL DA SYLVA, Impreffor de Sua Mageftade,\\ \\Com

todas as licenças tieceffarias. M.DCC.XVIII. O texto vai até á pag. 185, decorrendo

nas 1S6 e 187, o .ÍNDICE ' DO H REGIMENTO.. ..

Os textos são enriquecidos com abundantes notas e citações marginais; e os índices im-

pressos a duas cols. por pagina.

Primeira edição destas clássicas Constituições da Bahia; enriquecida com uma bela gra-

vura de ante-rosto (L F. Benard. dei. et Sculp.), a qual figura um porticulo com al-

çado : Servindo de fecho o escudo d'armas do Arcebispo D. Sebastião Monteiro da

Vide ; na base do mesmo fecho uma peq. gravura reproduzindo uma das Sessões do

Synodo ; e ladeando o fecho vêem-se as figuras da Fé e da Caridade (?). No centro

dos lados laterais, entre duas colunas, quatro medalhões (dois no lado esquerdo e

dois no direito) com os bustos dos primeiros quatro Arcebispos da Bahia (D. Gas-

par Barata, D. F. Jo.ão da M. de Deos, D. F. Manoel da Reasoreição e D. João

Franco de Oliveira): No centro do porticulo, sentado em uma cadeira, o Arcebispo

D. Sebastião Monteiro da Vide, que segura com a mão esquerda um exemplar das

Constituições, exemplar que se acha aberto e descançando sobre a perna esquerda

do mesmo prelado. Na parte inferior da gravura, também abertos a buril, os se-

guintes dizeres: .PRIMEIRAS CONTITUIÇÕES SYNODAIS
|1
Do Arcebispo da Ba-

hia'l Feitas e ordenadas pelo It."" e Rev.'<"> S."' Sebastião Monteiro \\ da Vide 5." Ar-

cebispo da Bahia, do Conselho de S, Magestade.

Muito apreciadas. Edlç&o rariBsima. Belo exemplar.
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847— CE?^"'l"tituiçõr6 Síi nrrr- !!
liifpníin ^c tírniin.

Este litulo, cm duas linhas, na base de elegante portada rudimentarniente gravada em
madeira (é a que foi empiegada anteriormente no rosto da primeira edição das Cons-

tituições rie fi'íírrt— veja-se adiante, no artigo respectivo, o fac-simile» que d'ela da-

mos). No alto da mesma, dentro de coroa de louros e sobre fundo em branco, as

iniciaes emblemáticas da Companhia de Jesus : I H S ; e no centro, também sobre

fundo em branco, o escudo d'armas do Cardeal Infante D. Henrique, então arce-

bispo de Braga.

No verso da ultima folha, como que em remate do texto, o seguinte registo tipográfico:

c^o:am acabadas tycintp^imív
citas cõfhtujçócõ ciueadadcoe iLúboaç ^smú

g3lt?arclcfraiKe!j.|0crmádjdoooinuftO3lto

1 muitocrcelfK pncfpc o fcnho: iftntc oó

Snriq eleito arcebifpo fcntx»;6b:3

gapmasoaácfpanbascomc

djtaríoi ppctuoadim

niftrado: ooniof

Kiroozrita

£ru5

+
Occoimb^ía.trT.ci360omeeôm.^vo

o£roiliqnl?éto9 trrúita-zoYto
"^

.

aiinos.

(O original mede lOaxllT""")

Tn-fol. de X IT. (preLs.) inuras., incluindo a portada, e IJíJEJfgiJyí niuiis.

na frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira tolha prel. a portada; nas II a IX a

«TnUOnímSfftnS riluftÍtllÍÇÕf6.; e na X oíJrologtl., o qual começa desta forma :

JltOm niiriíiur Dfníitc íc portiignl y mrr '| (t ir irns ri, M fanta 3grrin

ôc Homn
II
rlcití nrirliilvui |"íitl)or IS fiiniin ^ivimnj

ii
fins (C-fpniilins. .

.

-e termina assim:... (? VOl' fl-
II
lUS / 1 linill polhlS fllttignS ff ufc julflur

ri fiftcrmitir : fcm fiiilnu- H rh fios caflimirs prtuiifífs /t nUinrns luilToí

ou fir norros ««tí || cffforcs fir (lunlqiifr iitinlifinfir fif mitcs fin (.ntlilt-

raçn firllns paf- II
\aòííi í\ut U\am fiii roíitmiio. Vor iiiir nos ptrn t|lci

i'.. Ijnuc- 1! mos tofios a cnfinliu firllrs mnit ríprrrfnmctf por rnioflnfios

li O) nimllnfios. ® ns roíiflituiçõrs fnm ns írgiiiiitcs.

As Constituições, que compreendem rfíUJ StiíUlOS, por sua vez divididos em maior

ou menor numero de (EoiIStttlltÇÕCS, decorrem desde a frente da Fo. 1 até parte

da frente da tol. LXXXIV, ieto é, desde a frente da l.a até á frente da ultima d.as

folhas numeradas. Segue-se-lhe a declaração

:

CE íorom lifins /i viilTiiofins ns foturfitlns lõltituiçõfs com
,

nrorfio

ri, loufrlljo fio 110)10 cnbifio fiiuifinfirs roíiriios brntfi || tinfios /i» rlt-

rEjin fio noffo nrtcbilpnfio N bfngn : ri, tm priTcnçn || fie tofios cllís

/£0/^'
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^qí D O

rm lio riiio6a ii iflrluniiins iin unrin ijgrrin lur- ii trnpílitnim : naí

rtiij. Sins íin iiifs ^r IffiMiilini ^c mil n., qulini- 1| tos a triutn /j fflc

nnnos.

outra com a indicação de que iodos os vols. serão assinados no fim pelo iirovisor e

que cada um se não poderia vender por mais de cem reales ; outra registando o nu-

mero de cadernos de cada volume e ff. que cada um contem; outra com a inumera-

ção das erratas, e, finalmente, o registo tipográfico reproduzido acima cm fac-simile.

São em numero de onze os cadernos de impressão que formam o volume: o primeiro

contem 10 ff. e acha-se rubricado no pé das seis primeiras : E (esta rubrica vem na

il. imediata á da portada, á qual pertencia, mas que não a apresenta), f^ Ú\,

\if tttj, (5 U, !< Uf ; nove de oito ft., rubricados nas quatro primeiras de cada

imi: ^, ^ ii, ^ iij, A iiij a 3, 3 if, 3 iij, 3 ttij, ? iiiij ; e, finalmente,

dois de seis (t., rubricados nas quatro primeiras: fi, flij, fl iij, Í\ iiij e í,
£ ii, í «ii-

A impressão, primorosa e habilmente executada com caracteres CJÓTICOS, é esmaltada

com lindas letras iuiciaes, de curiosos desenhos de fantasia e abertas em madeira.

Edição original, e única, das segundas Constituições do Arcebispado de Braga (I). Os
exemplares, nmíto presados dos coleccionadores desta espécie de livros e também
dos bibliófilos em geral, são extremamente raros, e porisso mui difíceis de encon-

trar no mercado, onde so de longe cm longe aparece um ou outro á venda.

Ao nosso exemplar pode dar-se a classificação de bom, pois que, salvo umas bem exe-

cutadas recomposições nos exteriores da portada c de uns ligeiros concertos no

canto inferior de qiiatrti ou cinco if-, está muito bem conservado.

848-CONSTITUIÇOENS SYNODAES DU AliCEBISPO DE BRAGA, Ordena-

das no anno do 1030. PELO ILLUSTRISSIMO SENHOR ARCEBISPO D.

SEBASTIÃO DE MATOS E NORONHA : E mandadas imprimir a primeira

vez PELO ILLVSTRISSIMÒ SENHOR D. JOÃO DE SOUSA, Arcebispo, &
Senhor de Braga... (Viuheta tip.) LISBOA, Na Ofpc. ile MIGVEL DES-
LANDES,... Anno de 1607, In foi. de XVI ir. (prels.) iniims. e 811

pags. E.

A frente do frontispício encontra-se uma linda e elegante portada, hábil e primorosa-

mente aberta em chapa de cobre (assinada; CteinS^ B.). É embelezada com diversos

escudos, entre os quais o das armas de Portugal ; com as figuras da Fe e da Cari-

dade, e com quatro medalhões onde se vêem os bustos do Pontífice João XXI, do

Cardeal rei D. Henrique, de Portugal ; do Cardeal D. Jorge da Costa, e de D.

Bartolomeu dos Mártires, Arcebispo de Braga.

Apreciadas e RARAS. Excelente exemplar.

«49—CONSTITVIÇÕES
i!
Extrauagãtes, do Bifpado de

!|
Coimbra.— Comftm...

Aí. D. LXVI {1566).

(Ho frontispicio damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-tincn-

iiráficii

.

In-fol. de .\ij folhiis numeradas na frente (o veiso da ultima está em

branco). E.

(1) Das primeiras, publicadas sem indicação de logar nem de data da impre-

são, que no emtanto se supõe efectuada cm Salamanca, por volta de 1512, conhece-se

hoje somente um único exemplar, o qual, infelizmente demasiado aparado e parece

que falto de uma folha, se encontra na Biblioteca Publica do Porto, onde, mui cri-

teriosa e justificadamente, é guardado como uma das mais autenticas preciosidades

bibliográficas portuguesas.



constitviçoe
ExtnuttgáteSjdo Birpadode

Coimbra.

ImpcdTaí em Coimbra.

Torfoam de 'Birreiré ImpreJ^orMTo 5^^^ S.

M. D. LXVI.

! Fac-simile » do frontispicio da obra descrita sob o n." 849. O originul

mede 247x 155 mm.

(Pag. 234)
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Ma frente da primeira H. o titulo ou portada reproduzida acima ;
no verso da mesma,

um Prologo», que principia desta forma: «DOM lOAM SOAREZ DALBER- H garia

l^or mercê de Deos & da fancta igreja deli Roma Bifpo de Coimbra... Avos os re-

uerendos Dayam, Dignidades, Cónegos & Cabidos... Fazemos saber. ..»-e termina

assim : •-. . . & por ellas fe julgue & deter- W mine, & não pelas antigas, em quanto fore

contrairás a estas, ficando elas ; em todo o mais em fua força & vigor, fem embar-

go de coftumes, prouisões, ,1 ou aluaraes norfos paffados em côtrairo antes das pre-

lentes conftituições,
|1
por quanto os auemos por reuogados. E as constituições (ani

as leguintes.:. ; nas ft. ij a .xj, o texto das Constituições, as quaes são em numero de

xxviij ; e, finalmente, no alto da frente da xij esta declaração:

E para que no impreíTam deftas extrauagantes que ora manda-
1|

mos imprimir fe não pofla acrafcentar, nem diminuyr coufa ai-
||
gúa

mandamos que lhes leja dado fee & credito, fendo cada volu- 1|
me

no fim por nos aílinado. E não fendo aflinado por nos lhe
||
não fará

dado fee nem credito algum.»

E por baixo, em «fac-simile», a assinatura do Bispo Conde.

O texto é acompanhado de notas ou citações marginaes. Os litulos das diversas Consti-

tuições são impressos com caracteres itálicoF, c o restante texto, com redondos.

As seis primeiras ff. apresentam na margem inferior, um pouco á direita, as rubricas

:

A ij (á primeira II. pertencia a rubrica A, porém, não a apresenta), A iij, A iiij,

A V, A vf.

Estas Constituições são as feitas no Syiiodo celebrado na Sé de Coimbra aos 18 de no-

vembro de 1565.

A presente edição passou ignorada de todos os bibliografos até melados do terceiro

quartel do século passado. Quem, ao que parece, dela liouve primeiro noticia foi

Fíganière-pelo menos é isto que se depreende da noticia que da mesma edição d.i

Inocêncio no seu Dic. bibl., tomo " (segundo do Suppleuiento), pag. 88. Essa no-

ticia reza textualmente assim

:

•O sr. Figaniere me communicou ter visto na livraria do .Arquivo Nacional um
volume de outras Constituições, diversas de todas as indicadas, e tendo por titulo:

^^Constituições extravagantes do bispado de Coimbra. Impressas em Coimbra, pôr

João de Barreira 1566. Foi. de xij folhas. — Não \\, nem sei que mais alguém accuse

a existência de outro exemplar.'

Do transcrito resalta, de uma forma evidente e positiva, a extraordinária raridade

dos exemplares desta preciosa edição. Que nos conste, nenhum outro exemplar tor-

nou a aparecer em qualquer parte, além do mencionado pelo Figaniere (que não
sabemos se existirá ainda no local por esse bibliógrafo designado) e d'èste que
apresentamos agora. O exemplar encontra-se optimamente conservado, mas infeliz-

menle falto da ti. v e da xj, sua colaça na ligação que as duas tinham no caderno.

Apesar deste senão, é exemplar que se pode reputar verdadeiramente precioso e

uuiitissimo estimável. -De extrema raridade.

As primeiras (ííltlSÍituiçÕf5 ílOtipbll (sic) ôf Coillllun fcijlns pollO IlIlIlJtO Tf-

iinniíin r mnguititíi r-ruluu- ^únI gorgc Snlmnjiin... -foram (iriiiprrssns

íui n nobtt c síinp leni rtftnSc ^r flrngn pns (sic) Sns fs;;nnijnB... ^Jrr

1'." iillj nlroforníici oos AOJiii bins iio inrs ic iimiébra Anna òa unri-

llIflllO iiruOliSCi Scíior iljll rpn íir mil a HlliltljétUâ X JfJ3, e constituem um
4.0 de 31 folhas, impressas com caracteres góticos. Os exemplares são da maior
raridade. (Veja-se a noticia que delas dá o sr. Augusto Mendes Simões de Castro no
Boletim bibl. da Bibt. da Uni:: de Coimbra, n.o 4 -Abril, Ano II, 1915, pags.
W e seguintes; noticia essa acompanhada d' um «fac-simile» do frontispício e de
uma II. do texto).- Reimprimiram-se mais tarde, com o titulo: (CollStitUiÇÍrS iSlJ-

ItOÔnrS 6o bispnôO òt Coimbrn. iiigjeggJJ^ (dizeres estes que vêem den-

tro de portada grav.ida), em ... ffiíujiiibrn por %m òn bnrrnjni f Ifono nl-

unrej cmpirssurts &n guiiiírsiônac, r forn lunbníns nos òo\e òia»
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^ol<> ^

òa lllf! Sf nilOStO ^f ltlI1A"£|ta;iJ, in-fol. de Vl-Cmjff., aqueseseguemmais

XIUJ com o |U'flÍmCUtC ^^l àniitoriíi. l'; também em gótico.

830— Consfifviçoens synodíies do Bispado de Coimfua. — (Segtie-se uma cu-

riosa estampa de ornato, tendo no centro o escudo darmas do Arcebispo,

e na base a leginda :
—Alfonsos dei rjratia episcope conses.— Iõ91.). Feitas

& ordeniidas em Synodo pelo Illnstrissimo S(">r Dom AlTonso de Gastei Brãco

Rispo do Coimbra, Cõde de Arganil, &• do Cuselho dol Rey N. S. Sc. E
por seu mandado Impressas em Coimbra por António de Mari^ Impres-

.sor da Vniversidade. Anno. 1591. In-fol. peq. de Xlí IV. inuiii.s. contendo

front. Prologo c Taíioaí/a; seguindose as Constituições com 231 IT. nums.

na frente; em 2 IT. mais s. n. as Emêdas e a 2.»^ com a indicação do dia

mez e anno em que acabou a impressão. Vem cm seguida : Regimento
dos Ojjiciais do .Avãitorio EcclesiaHico. Do Bispado de Coimbra. (Km
tudo o mais fiont. pgual ao das Constituições, á excepção da data que é :

Anno 1592.) Com 58 IT. também nums. na frente. Em nm vul. E.

Edição lambem estimada .A miiiieração das pags. apresenta varies eiros.

851— Constltviçoens do Bispado de Coimbra... E novamente impressas no

anno de 1730 com hfi novo index á própria custa, v*i despeza do Doutor

_. . Panteleão Pc-reyr.i de S. Paio, Cónego PrebeJidado da Santa Sé de Coim-
'' ^ 0'ÍtL'^ C-^ '^'i? ^'^' ^^- (estampa imitativa da que vem no front. da edição anterior).

^'^- Coimbra: No Ikal (ollegio das Artes da Companhia de Jesus. Anno
'1731. In-fol. tendo alem do front. uma fl. de prologo, 10 com o índice dos titulas.

440 com as Constituições a que se segue : Regimento dos Offiéiaes do Auditó-

rio, com front. especial adornado com a mesma estampa que vem no I ." IJn, na

mesma impressão. .Anno 1728. Oe 128 pags. e uma fí. de Erratas e outra

de Licenças. Em um vol. E.

Bom exemplar. Não vulgar.

852— Constltvições (Primeiras) Synodaes de Bispado d'Klvas. Feitas & orde-

nadas pelo Illnstrissimo & Reuer.""" Senhor Dom Sebastião de Matos de

/T^^í/ ~\ Noronha, Quinto Dispo lie Eluas & do Cons.° de sua.Mag.deS. !Mí/. rfe ?., «.

I
2.'P'

O O gig ^l^^f^ (j(j impressão (Licenças: 1634). In-fol. de XlI-215 pags.

O titulo acima acha-se no alto de elegante e artística portada gravada contendo diversas

figuras alegóricas e os retratos dos cinco primeiros bispos d'Elvas.

Ás Constituições segue-se, com frontispicio próprio

;

Relação do Bispado de Elvas. Com livni memorial dos .senhores

Bispos que o goiíernarão. Composta pelo Dovtor António Gongalves deNo-

uais, Cónego Penitenciário na Sé da u.e^ma cidade, & escriuão da Camará

do Bispado. (Escudo d'armas do Bispo, igual a um que vem na portada

das Constituições—gravura por J. de Covrbes). Em Lisboa. Com as licen-

ças necessárias F'or Lourenço Craesbeccli: Impressor do fíeij. .Anno Dni.

M. DC. XXXV. Infol. de 35 i>ags. nums. na IVenie:—As duas obras em um
vol. E.

o texto desta Í?e/affl0 é adornado com brasões d'arraas primorosamente abcrios a buiil em

chapa de metal por J. de Coiirbe.

Estimadas. Multo raras. Bom exemplar.



AZEVEDO - SAMODAES 237

853—Ç^ €(f)ll§(r3(!rB3<!l(0(!F|ta 11(0 |1 tóJ^II^IKO ÇOT-Umí^.—íirluin, lô^J.

(Da portada flamns a seçpnnte exacta reprodução foto-sincografica]

:

^/ô;/,o s

(O oriyimú mede •'SOxlW'""')

In-ful. (1(! X li. (prels.) iiiums., Iíímíj nurns. na frente e mais urna imuii.,

final. E.

Na frente da primeira folha i)rel. a portada reproduzida acima em •fac-simile"; do verso

da mesma fl. até ã fretite (verso em branco) da IX a * ^T ÍTrtUOflíífl itcTtítS Coilf-

tttUt(Õífl»,.e na X o «ÍJrOlíOÍ''*
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Nns IrrUtj folhas iiumrs. o (exto das CoiIStitUiÇÕrS, n qual compreende rrrtj ®ltU"

lOô, que, por sua vez, se dividem em varias C£lllSlÍtllÍ(Õr6.

Xa frente (o verso está em branco) da folha inuni. final o seguinte registo tipográfico, que

repioduzinios eni <fac-siniile» :

«fo:am acabaoaè oe Jmpzimiv ef
tfl6 £onftítuisóc6 an ba adade oc i£.irboa:po2 iSer
» inam í&al^ard' ^r9CC0.i^crmáoaoo oomuito

alio T muito ercdente (0jíncipcifenl?oi(jo

f«il?02 Caroeal Jffante DC fjboaugaL

2trcebi(po oe Hirboa. JÍ^)erpcaio

SominilTraoo; oo fi^ifpaoo
'

uriooomocftd

baça. '

+
ll.tTq.0ia6oomeeM.9o»

'mbio.ZInno x ObQ
'

1 quinlpaitoe «
irintat^

. 00.

t>.folbii6navo(fa.d?o.lRan.cmmCTi!>aooaa0. mú| (blbfl0

navoltaqueo^^tÉin-fpoanmefi0300330 folpflfl,U):.n«

vditaqae DÍ5.Ac^ n-adkd.poiqtoooíc^poi i^«r99oe«

(O originai mede lefiXlSO""")

e por baixo esta declaiação ou esclarecimento a determinados pontos obscuios que o

texto apresenta:

llniii fnçn 6iuiiiin liu... (\ut c|'tn pofto pm fiilrdinluui uns.
|| ».

foilins iiii imltn. 0"l|ii. ilfiii. rniiiKiiônftos nns. rriit). fiilljns ,' nu

ooltn qiir iiijin. jtnii. (C-ljn rmmciiinim iíús fciUjns. Irr. mi
|| unlln

qur íiij. (| rmifrn rllts. porij to6o fr fí? por ^)^rili^^t.

Do Prologo incerto, como já registamos, na ultima das X folhas prels., exliactamos, a titulo

de simples curiosidade, as seguintes elucidativas passagens:

Çíim Affunfo por iiicnc 6c Srus : t ôn fnit ,
tia igirjn iic Komn

(Cnrícnl 6r Sã aras
li JtTniUr Sc yortuflnl: ^rccttifpn Sc íif, bon

:

perpetuo namiiiUtrnSor po hifpn- 1^ bo Oruorn n, comiiiciiôntnrto do
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moer- |[
tetro pnlrobníit. /tr. a uos Çnijõ -t 0"n inU n.' lu-uelirin-

>(i6 ia iiorm "inifja Çr-Uiora: n t(I^»llos vniores : uiflaivoâ...

Snu&c cm ^ílu ilirifto... flS
i

mnuSnmos piililinu (as Constitui-

ções) : em o ri)iui>o iiur lunn in-rtn igrejn Çf ] iioni n. rrui}. tos Sn

liies Se i«ai|o Sc IH.S.írritij. rom Ijrt U
ijrnçn /t Seos cclcbromcs.

(D fcuBo )jer lin Sirtn ílcrcjtn Br loSo ||
Ijn SifvnSo : nitc nellc foi

juiitn nircptiiSiis a iHipiounBoí : tonto
||
jiiftns /! honcflns : iinm

rontrnúní nos l"nuiiO'.í innoitrs : os mmiSniiios imprimir iteftr uohi-

me. C- nitcmoa por brm : nj com |1
npproitnrnm So fngrnSo fijirnSo

:

mnSnmos ii«c Smiiii cm Sift 1|
te |c tumprnm :

ry iiitnrBcm iiileirn-

mêiile lio Sirlo iio)"fo tiilpoSo ||
geiiorn: em jitijo /^forn Sellc: /l ;)er

elins: t iiom vcUns oittiiins ||
ff ole: iuliiitc : .t Setnrminc... As

iliines lõflititiçôcs fnm os legitiiílcs.

o volume compreende onze cademos de impressão: o piimeiío contem dez ff. (as preis.) e

está rubricado no pé das cinco primeiras : í* «j (á primeira fl. pertencia a rubrica >!<,

porém não a apresenta), fb itj, >-pttÍj, ^ V ; os nove imediatos oito ff. cada um,

rubricados na fiente das quatro primeiras : O, (l tj, fl UJ, It iUj a t, i H, i «'J.

i itij ; e o onze e ultimo, seis ff. somente, rubricado nas ti es primeira: », V. ij,

It iij. -Nas rubricas não foi utilizada a consoante/, pelo que não existe cadetno com

cia rubricado.

Esiaé a primeira e mui raríssima edição das Constituições s>Miodaes po bispado de Evoía.

A impressão, simplesmente :idniiravel, é mui hábil e nitidamente executada com formo-

síssimos caiacteres QÓTICOS, de vários tamanhos. Esmaltando o texto vem numerosas

e artísticas letras iniciaes de caprichosos desenhos de fantasia, gravadas em madeira.

Os exemplares podem considerar-se verdadeiramente preciosos, pois são de extrema rari-

dade. Além do que apresentamos, apenas se conhecem mais três ou quatro, um dos

quais impresso em pergaminho, mas este, ao que parece, falto de três das dez folhas prels.

que no nosso se contam. Inocêncio, dcscreveudo-o no tomo IX do seu Dic. bib!., so-

mente regista sete dessas tolhas. Porem, -e isto lembra o dito de que na roseira nem

Indo são rosas -também por sua vez o nosso exemplar, embora optimamente conservado,

se encontra falho de quatro ff. primitivas, ou sejam as Ij a liiij, as quais estão substi-

tuídas por outras de copia muito bem executada á pena, e decerto feita no século XVIII.

Apesar d'isso este nosso exemplar, por sua admirável beleza, pode refutar-se de muito

apreço e valor.

8o'i-CONSTITVIÇÕES :
DO ARCEBISPADO DE ÉVORA, ||

ORIGINALMENTE

FEITAS POR MANDADO
i|
do Illuftrilimo & Reverendilinio Senhor dõ loaõ

o, ^^ Z'

de Mello Arcebifpo do dito Arcebilpado. 1|
Anno M. D. LX. V.

||
E ORA IM- (^ Sm,-' O

PRESSAS OVTHA VEZ POR li mandado dõ lUiiftrifsimo & Reuerendifsiiiio

Senhor Dom loíeph [1
de MeUo Arcebilpo de Euora. H (Logar de escudo

d'armas do mesmo bispo; primorosamente gravado em chapa de cobre)
||

£iV MADRID, 11 Por Toaas Ivxti. impreffor dei Rey N. Seiwr
\\ II

Aiio M. DC. XXII.—ln-fol. peq. de VIII tT. (prels.) inums. e 90 nunis. na

frente. E.

As VIII folhas prels. inums. compreendem o front., Tauoada e duas provisões de D. João

de MeUo. O texto das Constituições remata com um novo registo da impressão. -Es-

plendida edição; muito rara. /^

8.õb-Constifuiçoens. Id., id. id. Novamente impressas por Ordem do Ex.""» /^)^SO
e líev.m" SLiihor D. Fr. Miguel de Távora da Ordem dos Eremitas do S. /f

Agostinho Arcebispo de Évora. [Escudo d'armas d'este arcebisjio). Évora. JS«

Of^c. da Lniversidade. Anno M.DCC.LIII (1753). In-fol. de XX-192 pags.—
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Qoê^o O

Se(;vc-se: Regimentos do Auditório Ecclesiastico do Arcebisimdo de

Évora, He, &c.— In-fol. de 284-3 p;igs.

—

As duas partes em uvi vol. E.

850— Constltvições synodaes do liispado do Fvnchal : Com as extrauaganles

noiíamente impressas por mandado de dom Luis de Figueiredo de Lemos

^ (^J f\ O Bispo do dito Bispado. (Escudo darmas do mesmo bispo]. Com licença & approvii-

_yZ "^ çào do Conselho geral d i íijuta Inqnisição & Ordinário. Em Lisboa. Impresso

por Pedro Craesbeeck. Aitno 1601. In-fol. peq. Comprehende : front. (no rerso da

folha as licenças ; vma folha com a Provisam do bispo ; noro front. conforme ao

da 1." edição, tendo no centro o escudo d'arvias do lispo D. Jerónimo Barreio;

uma [l. que trás, na face, uma exhortação du mesmo bispo ao Cabido da Sé do

Funchal, e no verso as Erratas. Vêem depois as Constituições, que occupam 1S8

paijs. ; e VI ff.
invms. de laloada a que se seguem ns ConstitviçSes du bis-

pado do Funchal. . . [em Ivdo o n.ais egual ao 1." front.) em òJ paijs. ; segvin-

du-se-lhe a Taboaãa, im VI pags. initms. — Em vm rol. E.

Estimadas. Seguiuia edição. Muito rara.

S57— Constituições do Arcebispado de Goa, coinpost.is, e addicionadas pelo

E,\ce!lenlissimo e Re^erundissimo Senlior Dom António Ta\cir.i. de Neiva

Bruni, Arceiíispo metropolilano de (Joa. pi ima/, da índia Uriental.. . Cor-

rcgidas, o accroscenladas pelo... Senhor Dom Frei Manoel de Santa Ca-

tharina, Arceliispo da mesma metrópole, ele... Lisboa-' Na Impressão Re-

gia. Anno ISW. Por Ordem Superior. In-fúl de lV-ii78-p.igs., ali^m de XXI

de ÍNDICE o miia do EIIHATAS. K.

Regimento du Aiidilurio oolesiaslico do Arccliispado primacial de

Goa, e da .sua lU.l.u.rio . . . liid., na mesma Impressão e dala. In-lol. de IV-

100 pí'gs.. afora 111 lo ÍNDICE e imia de KHRAT.iS.—Km um vol. E.

Constituições nuiito apreciadas. Segunda edição. Já rara.

858—Constitvições synodaes do Bispado da Gvanla, iujpressas |ior mandado

lio lll."'"e hev.'"" Sen.'"' Dom Francisco de Castro, Bispo da Gvarda, o, du

'Z. A Ji /n -f^
Conselho do Sva Mageslade. Em Lisboa, com Licença. Por Pedro Croesbctcl,,

^ O P- ^ j,„p,esior dei lieij. .inno M.DC.X.XI [Wil].— Titulo adeutro de elegante por-

liida grav., ornada com dicersan figuras, entre as quaia as de S. Pedro e S.

Pavio, imagem da Virijem c escudo d'armas do bispo. Seguem-se :> folhas com

I ieenças, Prologo r- Proemio, 2!i'j com os Constituições e XIV tnois iniiins. com

o Index. E.

Estimadas. Edição muito rara.

85'J-CONSTI- 11 TVIÇÕES i;
SYNODAES |1

Do Bilpado de
||
Lamet;o. ||

EM
COIMBRA

li
Per loam de Barreira \\

M. DLXIII. In-fol. de X. If. (prels
)

inunis., 348 pags. nums. e mais VIII IV. inums., finais. E.

á~~(''\'H. (O ^ As X foltias prels. compreendem: o titulo transcrito acima, o qual se encontia por baixo do

^ ' escudo d'armas de D. Manuel de Noronlia, Bispo de Viseu, e dentro de portad.t constituída

por quatro vinhetas grosseiramente gravadas em madeira, (I); « (_^ J
Tauo.ada deflas

Couftituições. Ç-^^ . «t II a VII -o verso desta está em branco): e -PROLOGO»,

(ff. VIU a X).

Nas 248 pags. nums, decorre o texto das Constituições, devidido em XXXIX Titulos ; e nas

VIII ff. finais inums.: ' •) Scgne-se a ordem & modo em
1|
que os Clérigos Sacerdotes

de/te Bispado liam de ce- \\ lebrar as Miffas : ^ de como os fréguefes as
\\
liam

de oiiuir. Conforme ao ceri-\\ moiiial RomaiiO'.
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A frente ila primeira ilesías VIU folhas é atforiiaiia ilc laija iiiaiginai, impressa com vinhçfas

tipográficas oriíanientaes, abertas em madeira.

A impressão é esitialiada com interessantes letras iniciaes, seníiti aij^iiinas íiyniadas.

Edição original das Constituições de Lamego, EXTREMAMENTE RARA. Exemplar com
o frontispício defeituoso e com as pags. 237 a 248 em impressão relativamerrte recente.

.\inda assim mesmo, precioso e mirito estimável,.

860- CONSTITVIÇOENS SYNODAES '! DO BISPADO DK I.AMtGO, Feit;.s /

pcllo llIuslriíTimo, & Reverendiflimo Senhor
||
D. MIGUEL DEPOinVGAL. /C^ ^~^

11 PVCLICADAS, E ACEITAS NO SYNODO,
||
que o dito Senhor celebrou

'

em o anno de 1639. i| E agora impreflas Por niadado do.. . Senhor
|i
D.

Fr. LVIS DA SYLVA, BISPO DO DITO BISPADO DE LAMEGO, J do Confe-

11)0 de S. Alteza, &c.
||
(Seu escudo darnias, primorosanieiite utierlo a bu-

ril em chapa de cobre)
||
EU LISBOA,

i|
Na 0/ficina iJe MlG \EI. DES-

LAXDES.W WM.DC.LXXXin.l Com todas as licenças necelfa-

rias. In-rol. de Vlll psgs. (prels.) inun.s. e (544 nums. E.

As VlII pags. prels. inserem: titulo; Exortação, ou Prologo de Krey Luis, Bispo de La-

mego; «CARTA, E PROVISAM PROEMIAL DAS ,| Conrtituições de Lamego, (sub-

scrita por Dom Miguel, Bispo de Lamego) ; e -LICENÇAS.
Segunda ediç.ão. RARA. Bom exemplar.

8til-CONSTI- |l TVIÇOENS H SYNODaES
j
DO BISPADO

|| DE LEIRIA,
i! Ee.v-

las, Ct" ordenad.Ts em Synodo pello
|1
Senhor Dom Pedro de Caslilho

[ y y
Bispo de Leiria. &c. |' E por íeu mandado Impre/iaf, em Coimbra por Ma- /\5l^ ^ Ò
notl I/araiijv \' Imprc/Yur dtlHey N. S. \\

na Vniiíer/idade
\\ de Coimbra.

|| ATiu /
ItíOl. In-fol. peq. de X IT. (prels.) inums. e 1HI3 nums. na frenle. E.

Na primeira folha prel. o titulo transcrito acima, o qual se encontra dentro de elegante

pórtico gravado em madeira e encimado pela marca do impressor (?) (um dragão
alado enroscado em uni tronco de arvore que se acha espetado no chão); nas ff. II a

IX a .^-JTABOADA DAS CON3T1TVICOENS..; e na tl. X o «Prologo !| das conr-

tituições.» (subscrito : Dom Pedro Bifpo de Leiria. )

ki 136 tolhas nums. inserem; da I á 112 o te.xto das Constituições, dividido em XXXIX
Titulos; eda 113 em diante o texto do: .REGIMENTO DO

|! PROVISOR: ]| VIOAI-
RO GERAL: VIGAIROS DA !1

Vara, &c. b. do ertillo do Auditório; com os mais

Ofliciaes, &• o que a Teus oiticios pertence.»

Segunda edição das Constituições do Bispado de Leiria. Os exemplares são apreciados

c multo raros. Este nosso está ligeiramente manchado d'agua nas primeiras folhas

e tem a ultima tl. em impressão mais recente.

862- Ç-VICONSTITVICOENS DO [ ARCEBISPADO DE LIXBOA.
Eote titulo, em duas linhas, na base de curiosa portada gravada em madeira. No centro

da parte superior da portada as iniciais emblemáticas da Companhia de Jesus : l H S ; '~'J
"y* ^ ^ Cl íiJ

e dentro da mesma poi'tada o escudo d'arnias do Cardeal D. Henrique, enlao

.\rcebispo de Lisboa.

Na frente (o verso está todo em branco) da ultima folha do volume o seguinte registo

tipográlico

:

Cíinniii lunluibrts br rmurimir Hrftus (riiitrtitiitfirs riii l|n riftníir 6c íis-

Imu ; por Cn-r-
1; mniii (iinlliiu->c írniiirí. yiir iiiiiuíirtftii Sa

ll
iiuiito nlfc -x

miiitit ri-irlciitr priíuipE Ija fr-
' iilior (""nríirnl jnftaiilr ftc ÍJurtugiil. || -\r-

rcbifpíi iic ítsbort. íJcrprtuo || nôminiftrnôin- ím tiifpn- |1
íia Sruorn r^

iitorf.
il
tnjro Çnlio- 1[ bnçii-:. II >í<

I!
A. vr. Bins Iin inca bc |i lílnrfí. amtu

s mil
II t- iiuiiiljciilnâ

íl t Irtutn r^j
|| fctc. || ^^

Iiifol. de .\ folhas (prels.) inuma., incluindo a da poiiiida, Inru. iiuiils.

ni frente, e uma iniim., final. E.

As X folhas prels. compreendem: portada, ou frontispicio (ÍO. 3) ; ffnUOObn brflnS

tOnrtitUiçõCS. (n. 11 a IX)
; e ílroUiflO. (U. X).

16

^2^'-^^
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/ry ^

As CoiIStitlliÇlífS compreendem ífrij ®ÍluK'l<, o ultimo dos quais tindi no verso

da folha Ixxxv. Seguem-se-lhe duas declarações acerca das mesmas ffiOlirtttUiÇÔtS

c o registo dos cadernos da impressão que formam o volume. Instes são em numero,

de 12 (todos de oito ff. cada. exceptuando o primeiro, que apresenta apenas cinco

e o ultimo, que tem somente seis) e acliam-se rubricados: líl ij (á primeira folha

pertencia a rubrica ij j, porem mão a apresenta), >I« iij, '•^ iiij, & U J e Ã,

^ ij, \ íiij, ^ iiii, a £, i ij, í iij, Çiiij.

Como é trivial, n.ão existe caderno rubricado com a consoante ã|.

Pela parte inferior do regislo acima hanscrito vêem declaradas diversas erratas e as

respectivas emendas.

A. impressão, primorosamente executada, é toda feita com lintlos e grossos caracteres gó-

ticos, e embelezada com numerosas letras iniciais de artísticos c caprichosos desenhos

de fantasia, abertas em madeira.

Edição primitiva destas Constituições do Arcebispado de Lisboa. Belo exemplar, salvo

uma leve mancha d'agua na parte superior das ff. e a portada estar um pouco apa-

rada na parle lateral exterior e na base. Preciosa e de extrema raridade.

>t)''— Constitviçõos (lo nieelisiioilo do LísIo.t ;is.si as anligas coiiioas extraua-

i?ante,s piimfyia.s i^- sf^undas. Agora iMiiiaiiieritt! impressas ]ior mandado
do lllii.stiis imo ^ic llevi rni.dis.simii Scnlior Põ Mij^cl de Castro, Arcebispo

de Ijslioa. (f.*ci/í/o ú'armas do arcebispo. Por baixo) : Voui Ikenra da mesa Gc-

(O CJ ml do Siinto Oficio rf' Ordinário. I iiipreums cm lAshoa por Belchior Rodrijuet

Jii'}.ressor, anno de Jõí^fl. *\ IViidoH-.^e na r>ui noun em casa de Joam Lopez

liiiríiro do Sml.cr AntUxjio. Kilií lavodo im papel a (orn leira »ij. ; o trezentos

iii").— No veiso iim;i «] Provifom do arcebispo D. Miguel; na II. 2." o Pro-

logo, e na 3.' C( ineçr.m as C()i!!li'iiii-i'níi, que lerminam na folha 90, seguin-

do-se-ll e 8 IT. f. n. com a Tavcada. Vem depois, ooni rosto especial : Cotis-

t,frii;Ocí fxlr(n'agantes prymciras do Arcihispado de Lisboa. (Escudo d'armasde

forliigal ei cintadas por chaptii cardinalício. Por baixo:) Agora iiovamen'e

i»,pre.-ías. . , Ibi., mesmo impressor, e data (15.58). Consla de 10 IT. nums.

na fronte Segue-se-llie : ConstitviçSes Ldlruvotjantes segwidas.., (FYontis-

picio em tudo mais egual ao anterior). Comprehende, além do front., 3 H.

s. M. com : Dias em qi.e os prioim, Vigário.^ e cvras das igrejas sam obriga'

dos em svas pregações oii entações letr certas constituições deste livro, c£;c.;e

lleporti riu, Proi iíam do Infmite T). llenriqve (a Foi. I, começando as Const.

Extravagaulês na foi. 2 e lermliiando na 2(1, onde, no verso, vem o se-

.i^Dinte registo); Foram imiressas estas presentes constituições, agora noua-'

mente. Era de mil S qnihlicnlos iC oitenta <( oito, .Acabanranse de imprimir

aos quinze dias do mes de AJaya da dita era, em Lisboa por Belchior Rodri-

(jves impressor. Remala com nina vinheta.— lii-fol. peq. E.

Estimadas. Bom exemplar. Edição MUITO RARA.

8()4— Constituições Synodaes do Arcebispado de Lisboa... Lisboa: Oriental,

Ma Offic. de Felippe de Soma Villela. M.DCC X.XXVU. In-fol. E.

S65-CONSTITVÍÇÕES I Synodaes do Bifpatlo de li Miranda.
||
(Escudo dar-

mos do Bispo P. Julião d'AIva) !| Em Lixboa : em. ca/a de Francifco
\\
correu

imprejjor do || Cardeal Ijfante.
|| f%? 1|

•?• (Tudo isto dentro de portada

formada por quatro \inhelas de gravura aberta em madeira, reproduzindo

as laleraes uma figura de mulher, cada. No centro da vinheta da base, a

indicação da data da impressão):

—

Anno lõtíõ In-fol. de, além da portada

VI Vi. (prels.) inunis. e 1X6 minis, na frente. E.

As VI folhas prels. inserem: «Tauoada destas Constituições.» (decorre até parte do
verso da fl. VI); e os «Erros mais notaueis.- (ocupam a restante parte do verso da

mesma folha VI).

O
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\o verso da ultima lulha, rematando o texto das Constituições, veeui as assinaturas,

impressa, de D. Julião Bispo de Miranda, e do Padre Frey Ma toei da Veiga.

As Constituições compreendem XXXVII Titulos.

Destas Constituições de Miranda n,ão consta que se lizessc qualquer outra edição, pelo

que são as mais difíceis de obter par.i a colecção desta apreciada e curiosíssima es-

pécie de livros. O presente exemplar tem o írontispicio belamente imitado á pena;

não obstante é, ainda assim mesmo, eveniplar verdadeiramente jírecioso. -Rarissimíi.

fetíti— CE (íõrtiíiiUõrs ftnobiu's &o liilVnb» ^o Vorto ||
ovSiinbas pcln mciitci IJcuc-

renio rv mniiijiro
|i
Sõr íõ tínitnfnr liiinni bifpo bo Situ Itifpníio. /__ y

Estes dizeres, em três linhas impressas a vermelho, acham-se por baixo do escudo j Uyít. ^ ^
d'armas do bispo D. Baltasar Limpo c dentro de pórtico formado por quatro vi-

nhetas grosseiramente gravadas em madeira : apresentando a da parte superior, en-

tre outros motivos, um pequeno escudo d'arma3 portuguezas seguro por dois anjos.

Xa frente da ultima folha do volume, este registo do logar e da data da iuiprcssão

:

có otmatótrflítados foiá jmpjcíTae na Cídadeço^ojto

pc: ^afcoDía^xanquo pcfrfffmsl: pc:manáa<J»

©o muyto 1\ cucrfttdo < matjnlfico Sfttboi

i^ont ^Itbafaf Ifmpo eOpooa
ofcra Cídatletoo Con/flbo

Raynba noffoe

eenboiíe.

*
« f.

^Éícabít^ffBÉlmWirtfnopjftttfíxeWíoefnceíKftierfO

oemu % qutnboif00 % quormta tbú Srmo^,

«
(O ofiç/ítiti/ )««ííi' /yítx/i'/"'"')

ín-fol. pt-i). de .\ fl'. (pieis.) iiiiiijjs., c.\.xx iiuni.s. na fientf e ii aib uma
iniim., final. E.

•

As X folhas prels. compreendem: portada; CL fHUliflllil ; uma tosca gravura em ma-

deira com a imagem da Virgem, que tem seu filho Jesus no colo e se encontra la-

deada por dois anjos que, de castiçal na mão, a alumiam ; e \L yriuOfli)*

N'as Crfí folhas nums. as seguintes peças: dj ÍOl. f. á frente da ftiil. o texto das

ffiClltStifniÇÕtSJ propriamente dito; no verso desta uiesma fC l"iiij. uma grsvura

em madeira reproduzindo a scena do Calvário; nas fí. fU. a ífUJ-, com fronlis-

picio próprio (adornado de 16 gravurinhas com imagem de santos, além d'uma outra

de maior formato e de assunto alusivo an .texto), todo impresso, ora a preto ora a

vermelho :

^ Scgutfr n orbe \ iiinbii nu iiiic |i os O" Irrigo* Snrfrbotfs brftt

liif-
1

pnbo liii bf irli-briir ns niillns bc i roítiii os IVcgucur» ns Im

í»c ouuir.
"i
Cõformr no rtriíiioiiinl lUniião.
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nas í'0. iTUii a rífij., t.imbem com frontispício próprio (adornado de um portioo

formado por diversas vinhetas de desenho adequado a ta! lini e que, encimado

pelos dizeres CE (TniIOlirS prilitfnfiflfS, tem dentro uma gravura figurando o

aparecimento de Cristo a um crente que se acha ajoelhado e orando, e seguida

pelo titulo do texto)

:

CE Sfgiifff ís ('niiii'
II

iirs piMiitiMirinrs.
|; d- rufos rrfnítn- 1| ^(ls

no íJnjifl.
II

>í<

de íí. miti á frente da iTfif , ainda com frontispicio próprio (adornado de

tarja e de três vinhetas com símbolos ou armas pontifícias, etc.)

:

CE Srijiir-fr a tiiilln Sn (!"rn ío 5enl|nr q ij ff inniiou publiinr pollo

ynpn (irirmétf ||
Sptimn.

no verso desta mesma £')• crvir., estas duas peças, encimadas pelos dizeres;

CE í'»' Mtt limei.

:

U^ (ímno i'1'tns (irõftitiiiçciés fiun p ^prolmSní x ncrtptnSnfi.

CE <Qnf ffl"^ OTiinflitiiiçíés fiirtiii «ffignnSns.

na frente da ÍO. rrví"., uma declaração e o registo dos cadernos (também encima-

das pelos mencionados dizeres: CL ?'"' Sfflf fiurí.), precedidas, respectiva-

mente, das epigrafes

;

CE (Quniito fr (.ingiinin >un rftf limo.

CE (Qmuttos inin&triios líiit rftf Cimo.

c, tinalmente, no verso d.i mesma fo. flTf.'.

CE ^ú fiirttos <[HC urltns (fToiíflituiçoês fnijin
||
6n imurcffníii rum

ns ffiiittntfs : ns qiinrs lui
I|
nqui notnlinã policie iinm fnçnm Siiuiôn.

Na frente da folha inum. final o registo .icima reproduzido em fac-siuiile, e no verso a

seguinte marca do impressor:

* tatAtidd(it HitAmnAit fii<'>n<>lin.3tMa^-f--^

9f txccafíà(»Cteitttcí»oánoaTliet^ IluguSfmw.i

(O oriíjinal mede 16òxrj7""'i)
A declaração respectiva ao preço de cada exemplar, diz textualmente assim :
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tiàiifiibo rrlpfitii nos luiliiiiii'* Irifiii
ll

(jinifivô :
'í nos jinflos ii u

iiiH-.rrrior fn; :
li a VttòA iiiic rfirbro por tniii piuiíos

j|
«oliiiiifí linf-

tnvrin pinn rltf tíil^nío: || a nns tiniíníosi iinrlTnvios iiur uo rn-
1|

bo mniiAnmos njiiiitnr fr pagiinrn ^lOl
i

ns (""onrtituiçoéíi mito 'i

iiunrétn rmcs
|| a por o <f rrriiioiiinl bn miffn x mnís Ivnr

||
tníios

iliinrciitn rfiirs : t pmcm foío Ir niiiiinSoninrn cm ||
l)ú forpo: i

iinm fr bnrnm iiriii «oiiSrrniii mi ronriitiiifiiés || Icm os trnrlníos

iiins toíio jmitnmrntr: poviiiir nlli uni to
i
ío riiiitiiumíio : x fc ufii-

Sfrn por iiinijor prr\o.

t: rezando assim o rcj^istu dos cadernos

:

SfiBm ns (ff-õrtilitifõcs. ftij. rnin&criios rõur nfnlicr
||
5.i^.(ft.D.(!?4".

(Pi.í).£.íi.Í.M.ll. í\ tobosfnm
1|
iiiinbcnios. (L" uo (!"rrtmoiiinl /^ trn-

rtnbos linn-
;! fliintro nitnbfníos (ruliric.uios: ©.^J.íQ.K) 1 trcs bf-

Irs fniii trriios rt.o- 11 bcrnbriro \]c iiiinbrrno x mnis Ijiin folljn : (O

trm iiiflis l)un- 1| (Tniionín be tobos os ffitiilos Oh<ii|"titiii|,iir6 <i ffrn-

ftnboft II roíii o ^irologo x iiolTns Ariiins iiiin rigiintiirn lir rftn £(
|I

ro Ijc (Qitiutcnin.

A impressão, toda excciílada com hclos c nítidos caracteres GÓTICOS (de varies ta-

nianlios), aclia-sc esmaltada com lindas c cnriosas vinhetas de vários tamantios,

sendo algumas figuradas c todas abertas em madeira.

Na frente da íol. rrU"., rematando o texto de um dos Titulos, vem uma gravura em
madeira, representando a Virgem, rodeada de sete donzelas, colocando a um bispo

a eftola ou sobrepeliz a que se seguira a respectiva mitra que uma das donzelas

conduz. No alto do verso da mesma i"Ol. uni cabeção decorativo, de artístico e cu-

rioso desenho.

Segunda edição das Constituições sinodaes do bispado do Porto (a primeira, mandada

imprimir pelo prelado D. Diogo de Sousa, toi também impressa no Porto, 'por Ro-

drigues Alvares, em 1497, e constilue um vol. de foi. pcq. com 2S folhas), prjnioro-
"" sãmente impressa. Os exemplares são EXTREMAMENTE RAROS ; nem se conhe-

cem mais que Ires ou quatro. Este nossos alem de ligeiros defeitos nas primeiras (f.,

está falho das que inserem a ^TnilOnin. Ainda assim, atendendo as circunstancias

atrás expostas, t exemplar valioso e de nmito apreço.

S67— Constitvições syiiocUies do Bis|)af1o do Porto, Ordtjnndas pelo muylo

llliístre & Reiíoreridiisiiiio Seiílior Dom froy Marcos de Lisboa. Bispo do

dito Bispado. &o. (Segue uma estampa allcrjoriea e, por baixo : f%í Im-

pressas em a cidade de Coimbra, por António de Maris impressor da Vni-

versidnde, com lieença S upprtuação do Conselho yeral da saiicta Inqui-

sição. Anno de lòHõ. *\ Agora nouamenle acrescentadas com o Estilo da

Justiça ({ impressas d custa de Qiraldo Mendes Uureiro de sua Illus-

trissima Senhoria. Ta.íudas em ^)a/jeí a— In-fol. i)eq. de XII IT. inums., con-

tendo Licenças, Prologo, lie diymtate Sacenlolum e Tauoada destas

Constituições ; vindo em seguida, cin 14(i li. nums. na frente, o texto das

Constitmçúes.^t^O finieste outro jp^slo : %Acabaramse de imprimir estas

Constituições na Cidadã do Cóí^nbrja, em casa de António de Maris, Im-

pnssor da Vniversidade, Aos trea dias deOutubro do Anno M.D.LXXXV.
—Segue-se: ^-^ Do £styUo'A-^ e O/ficiaes de Justiça do Bispado do

Porto.— Pov baixo a niesina estampa íilogorica que no primeiro front. ; e

em seguida ura registo egual ao que .fica transcrito acima.—Consta de

uma folha quJ tem na frente unia.exhortação e no verso a Tauoada, e da

.'!0 fl". niims. na frente. Em um yol. E.

rdição quinhfentisia muito rara. Bom exemplar.

Ú)
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^lt'4ioo
8(;8—([ (i'iiiiriitiigfõrr. an jit- !l lifíifnm rrrlrfinftirn írn j Billn ír foiíinv...

fÇislipfl, l.JõiV?).

(/'o fronlixpicio, OH jortoihi (Innios n reprorliirão foto-ziucnfirâfirn (pie

sf.fjiie):

rifdiçam ecclefísilicaoa

SHlla oc fosnar ^ z ooe
mai^e lugares que /pleno

iure/perrcnçemaa
o?dcm6nofrofc*

nbojjefu

fto.

^^Z^^s^^^^^*
{O original mede 2õ7xlf>7""")

In-fol. ilf VI IV. (prels.) iniims., rvrii nnms. no frente e iriiiis urna innii.,

finr.l. !:.
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Na tieiite (o verso está em branco) da primeira folha preliminar a portada reproduzida

aciaia em Uc-simile; nas II a V, a «ffnUOObfl íilS CtfllftitlUIÇÕfS rífluill-

tíS., e na frente da VI (o verso desta está em branco), o VlOlOilO.

As Constitiiyções, compreendendo numerosos ttltlllps, que, na sua maioria, conteem

diversas ffi01l|tÍlUÍÇÕr6, decorrem nas xxxij u. nums. Na folha inumerada iinal es-

tas duas declarações, ou subscripções finais, que reproduzimos em «fac-^iniile- :

^ ^ozâin hdaõ': publicadas/ cílae
tw>ílaí3£oníhnjtíóc5:COtnaco:do i confdbo oofligap
ro,i fi^neficiadod oe faneca A&aria do ®liu9l40reiaD&a

tri;>i cabeça Dcíii! nona ^urtfdKam, abem afTi cos
maf6 eencíiciadosT £lai>iaiem o Sínodo

queceicb:amo0 na cita igreia oe fan*

cta Obim 00 <D!iual. ZLpinq:

oiaaoe^unbo. S>ema
nquinbencosTâií

qoétaaqua»
tro

aroioe.

ttfB pêra que na tmpieííam Deltad
nofTãâ /TonnKutíócaii:nam poifa acrecentar^Km oimi

mif} cõufa algáa. A&andamos que fomente fe oe j^ce

t credito 30 volume DeUfl&tqiKpernos to flfmdcie»

(O originai mede ISQxiSõ""")

Do prologo inserto na ultima íolha preliminar extraíamos algumas passagens que se

nos afiguram muito interessantes e elucidativas para historia, bibliografia e inipressão

das Constituições. Eil-as

:

(í^riftouno CniTnjrn, ÇortiuHOs ^ngm-
II
bcs e"mu<iirs, ("•aprllno iifl Brij

iioflo *t-
1
iiilT, bii fni ífri-mbiuiic... iiiit liorn \\n luniiriHniii í\nv. ô. A.

II
tm iiiiiii frj, por «irtuío íin Atitoriíinir

||
Apiiftcrliia iiiu- ic, jirra o pn-

arr fnjrr, trnljn rnrgo írn «í-
[
nimiCírmnm ín ^luriraiínm it-cdefiaftuíi i>a

llillo òt f o-
II
mnr, mtlliiis Jlioicfis, /t òtm imiis íujjnrrs, quf nírtrnr-

II
rftii (plniu iurc) im urSi-iii »r iiofr» fíiiljur Jrru (Fljrirtfl. fnjfiiios ffllirr

a uaís llignijrn, 't tifiirfiiiníinft ôn ^grr-
||
jn pnrmljinl Sc luiffii ^riiljma

Ho ©limU Sn aitn uilln i)c
||

ffotiiiu-,
|| i n ic i>s outros lUgniiros. tfapíl-

IftfS, €ii-
II
rns, tíciic|iiin!>06, i f rcijrrs Sn 6itn or&r. \ n í[nati> í\ueí

1|

II
outrns píffoiuí tnlífinftiins, x fcnilnn-s ftcfln imfru iuris-

1| ai(niii.

iiuc btpoiâ iiiif ptr falrrimcnto bo Ilom Diogo
!'
V'nl)fijro IJifpo io fuii-

rl)nl, o fmiito Vnbrt Vmilo. iij.
il
nn iiiflnníin írl ru-ij noffo Stiiljor, ííf-

unio, V írfmrmbrou
||
a jurifaivõu crrlffiartirn, niit ptrtfiuin na uignijria

an uilla !! bf ffomnr, io jSifpnao io fuiiiljal, ao i)ual íiii uiía ao i ailo

Ôifpo, forn uiiian, ns ("TKitrtitHijçõrs ao aito fifpn- 1| ia io fmirl|nl (qHf

aurnnao a Sita uiiiniii, fc giiaraauniii
||
nfftn jiiriraifnm romo proprinft.
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tfiitn n Srsmnilinuam)
||
tiinroin pnrrriMiiio nlljrns. t nuf iinm iibri^niinin

fí fii&itíis arfin iiuif&ifníii, romn (""oiirtitiuiçãra \ br Ôirpnliii, n
!
que jnn

iinm l)rriiiii rnliifi)tos. (C-, pofto iiiif, o us* a olifcr
il
iinurin cm que tifnrnm

lis íitns ('"iiiirtituiHôf* itf fnii- 1|
rl)nl iiffln jiirir&t(nm... íToíin uin iiís

[tiufrco, ()iir ami niirr iicrtn jiirilíirnci (•"iiiirtilmuiu-s pro- !]
priíis, /í»5i-

luibiilmrtr rrcrlníns, n lUniiimnc íif ns guiirlnir
1|
fnin mnijs rhira. /i. n

ucintníir br ns rmiiprir, 1'nitt rm to-
|1
6os os lubíiitiis mntis rtría, x mnijs

liitnirn,... Oc iiiniinjrn || tiiif tomniiíci &ns niitigns, rtlgim iiiif iitftn iitrir-

bi(niii F piibiuni fcniir, t nirririitmibn, ns iiiic iiíS piunco nuf iiinijs rmi-

iiiiii'niii. (Orbrmimcis rTtns lufiics Cniiftitiii)-
I
çõrs, ns iinnrs no fiiioíí

iliir rrlrbrrtiiiiis int &itn uillft íc
li
(Tíimni iin igiíjn >f iiíffn Sniliorn ^c

(Oliiuil, nos rrij. ii- |i ns bo mes ír guitljo íio ^min pnffnSo íir quiiiljnitos

nj 11 rhtíiunttrt nj quntro, fornm por «os uiftns /t rtrrbiíins, ri (jor nos

nproiinbrts. P*- mnitanmos, qm- icpoijs bf pnlTn- 11 Sos bons inffrs ín pii-

blirnçniii íiollns rni íiinntr, ff niiii-
|1
prnni t flomíriít iiitiMirnmcutc... Çnin

tm ítrbon foi' "oflo siiinl \ Orllo H n. rij. íins bo itlfs íc riniirqro.

^11-
II

lio íio iinffimnittf bt luilTo ^r-
ii

iiiior ^cfii CTIivifto 6c itlÇ. ÍU.
o volume contem seis cadernos de seis folhas cada um c um (o ultimoi de três: o pri-

meiro (as seis (f. prels.) está rubricado no pé das três primeiras folhas: >í* IJi (á

primeira II. pertencia a rubrica >i<, porem não a apresenta) ^^ llj ', os cinco ime-

diatos: %, ^ i), ^ iii a cr-, © ij, © iii ; e o ultimo, í, í ij.

Kdição primitiva, e única, das jjrimeiras Constituições de "romar propriamente ditas,

visto até enfão terem servido ali, como vem declarado no Prologo que as antecede,

as do bispado do l^unchal, que haviam sido adoptadas pelo bispo desta diocese-D.

Diogo Pinheiro, quando era conjuuctamcutc prelado de Tomar.

A. impressão, multo bela e primorosa, foi executada com grossos caracteres OÓTICOS
(de dois tamanhos), e o t;xto acha-se esmaltado com formosas letras iniclaes de cu-

riosos desenhos de fantasia, abertas em madeira.

Os exemplares são de extraordinária raridade, e por Isso verdadeiramente preciosos e de

grande valór. Apenas dois se conhecem presentemente : um é o que se guarda na

nossa Biblioteca Publica de Lisboa ; o outro, este que vimos de descrever e que,

com verdadeiro prazer, confessamo-lo, vamos expor á natural avidez dos srs. Bibliú-

fdos. Está em perfeito estado de conservação, circunstancia esta que o torna ainda

muitíssimo mais apreciável e valioso. DE PKIMEIRA KARIDADE.

8Ci'.l— Constitvições synodaes do fiisitido do Perlo, iiovanicnte feitas, ordenii-

das pelo Ill."'''e fiev.'"" Senhor Dom Joam de ísovsa, Lispo do dito Bispa-

do, &o , &c. Propostas, e aceitas em os synodos dieoesunos, que o dilo

Senhor celebrou em 18 de Mayo do Anno de 1687. De iiitindíido do mesmo
Senhor lispo impressas na C ilaiJe (lo Porto im o Anno de í690. Por

Joseph Femyra Impressor da Vnivcrsidade de Coimbra, lii-fol. de por-

tadagrav., XL]l-670['at;s., emais 96 com um copiosíssimo índice das cou-

sas mais notáveis. Segue se :—Relatam da procissam. e sessoens do Sa-

nado Dicecesano..., com 19 pags. e precedidas de uma estampa em .se-

pirado, a qual rt-prodiiz tuna das sessões; e por fim, uma resenha das

[larochias. E.

.apreciadas. Edição rara. Belo exemplar.

87fl— Constituições Synodaes do Bispado do Porto, novamente feitas, e orde-

,__, _ nadas pelo 111."", o Rev.'"» Senhor Dom João de Sousa Bispo do dito Bis-

[> pado. . . Propostas, e aceitas em o synodo diecesano, que o ditto Senhor

celt hroti em 18. de Mayo do Anno áe lú97. (Marca gracada, tendo vo
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m-

^i-o

centro as inicacs: I H S). Coimbra: No Real CoUegio das Artes da
Companhia de Jestts, Anno de 1735. In- fui. lio anle-rosfo gravado e IV-

XX.\V-ti'0CXXVII-19í pogs. E.

o ante-rosto alegórico (gravado a buril em chapa de cobre), esU assinado : Ber.iardo dos

Sa/ítos a fe-i em Coimbra, — bem assiui couto a curiosa gravura de pag. que repro-

duz uma da; sessões do Sinodo. Belo exemplar. Apreciadas e pouco vulgares.

871-CONSTITVIÇÕES SINODARS DO BISPAPO DE VISEV FEITAS, E OR-
DENADAS EM SYNODO PELO ILLVSTIÍISSIMO, E REVErendissirao Se-

nhor Dom .loHO Manoel fiispo de Yi7.eu,c' do Conselho de Sua Mageslade. X/Cç^^ C^
(Pequena Vinheta) EM (X)I\!BH.\. Com liixhça da iianta Ivqvisição. li Ordi-

nário. Por Nicolao Carvalho ItnjretBor dn Vtiiuersidade, i6 a sua itista impres-

fas. Arwo lUli. 'Faixadas na wcsa do l'a^o a Vi) cm papei—Esle frontispí-

cio, que tem no verso as Z-iccíijíjs, ó [irecedido d'nm outro (falta neste

exemplar) í-navado, len("o no cenlio da hase o escudo d'armas do bispo.

V. também ornado com as imagens de S. Theotonius e S. Carlos Boriom.

e outras tiguras alegóricas. Segue-so uma II. coma Pt avisam, 10 com o

InDex («ic) dos livres, lilvlos, e Consliluirões, 377 com as mesmas Consl.

e mais 1 com o hulex do Heyimeido ; e por idtimo :—Regimento do Avdi-

torio Kcclesiasli:o.,. o qual contc!'iii 15(i IV. fim um vol. E.

Estimadas. Edição MUITO RARA.

872— Constitutiones canonioorum ie'gulariuni Coiigregationes Sanctue Crucis

Collimbriensis a Pio Papa VI, in forma siiecifica ap|irobata% et confirma-

tae. (Eíivdo (jraicda a Ivtil) Olisipuiie. E.r Typ. Rrçiía. Anno M.DCO.
LXXXIV. In -8." de XVI-425 pags. E.

S7.Í-CONSTITVTIONES
il
ET || MEC VI .K

|
COLLECIl ;| ANGUnUM VLYS-

SIPONENSIS.
II
TlTVLl

1|
SANCTOUVM AI'OSTOI.OnVM !i

PETIU ET PAV- '^S~^ ^ <^
LI.

II
FVNDATl

i

A PRIÍlLLVSTRI D. D. PETRO COVTINHO ||
Regiae Maiel'- ^^

lati a Supremis Conlilijs.
|I
SVB PROTECTIONE ||

III.""' AG R.mi D. FRAN-
CISCI A CASTRO ;\

Epiícopis, >t Inquiiitoris Generalis... |1 SVB REGIMINE

II

R.nii D. RICHARDI EPISCOPI CHALCEDONENSIS, || . . .
||

|! VLYS-
SIPOSE. ;; Cum fakuUate Siiiieriorum \\ Aptid Laurentium Craesbeeck

Itrfiium Tijpogrophiim. {S. d.—nas licemjas: 16-J't). In-fijl. peq, de IV IT.

(prels.; inums. e 3'2 nunis. na frente. E.

.\s IV ff. prels. inserem: titulo; um peq. trecho de lerem. 7; « DE |1 FVDATORE II

COLLEQII !1 ANQLORVM ]\ VLYSSIPONEMSIS- ; «DE
]|
PROTECTORE !! COLLE-

GIE
II
...» ; e Licenças.

O texto das pags. prels. II e III é encimado, na frente de cada uma das ff., por um
brasão (diverso) primorosamente aberto a buril em chapa de metal (Agostiii Soares

fecitj.

RARÍSSIMA. Belo e.xemplar e bem ene. cm inteira de carn. verde, estando a lombada

e as pastas ornamentadas a oiro.

87Í-CONSTITUTIONES
1| FRATRU.M ||

ERE.MITARU.VI
||
S. AUGUSTINI || ITA- / ^^

LLi;,
11
ET

;|
LUSITANI.E

||
(Escudo alegoiico, bi-partido, com as armas de 'Xi S O

Portugal e de Itália)
|!
VLYSSIPOXE

1|
Ec Typoyraphia Antonij Pedroso

Oalraõ.
\\

|| Cum facultate Superiorum. 1700. In-8.» peq. de fron-

tispício e 538 pags. E.

I>e pag. 493 em diante decorrem os índices. — Bom exemplar. RARA.
Relativamente a mesma Ordem dos .Agostinhos, veja-se adiante o n.o 877.
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di*-

Ò O

S75-CONSTITVCIONES
i:
MONAClIOnVM

ll
NIGRORVM ORDIMS

|i
S. P. Fe-

neiiiíjti R^nornm
;i
Porlngallioe.

||
(Escudo d'armpsda ordem de S. Bento,

Q, c> oLfiio a Liiril em cliapa de cobre)
i|
COKUIBUICM. !' Cum faoiUafe hi-

rjiiifitornm, <? Ordinarij. ' Apvd Didacum Gcmt: de Loreyro Ara<lemi!f

Typogrnphtinr Aniw Díii. 1629. In-4.° de XXVI IV, (prels.) innms. e 3-li-

wij pags. niiiiis , afora LXXV finais iniiins , contendo o «INDKX IlKRVM
QVA: IN OPERE

II
continentur. &c ». E.

Aí XXVI (olhas prels. conipiccndem : fronlispicio : -^APROBATIO-; «LICENC.AS.»; e

• PlíOI.OQOMFNA.
!; De Iiiilio, Aiignienlo, L:ipsii, & Repa- !| nitione Ordinis Sancli

'Patris Beiíe- 11 dicti iii Regiio Portugallia".

Livro estimado e RARO. Bom exemplar e bem encadernado.

87t!—Constitutlones Monacliorum Onlinis Sanli 1'atris nostn Hieronyiiii Eccle-

r) (^ .^iáe Dcctoiis Mnxiiiii, ex decrelis capituloiiim geiíeraliiim 174o, & 1748 e.>;

HÍ!-'panico, in Lalinum idicnia conveisip, & impressae. Nuno postremo

luoem edilae ex ,• ulhoiilólc Rev.nii Patiis Fr. Cypriani da Roíha, &,e. Tjia-

honte, Typ. Reyahbiis Sí/h-ianis. M.DCC.UIl. ln-4."dc XX-180-27U pags. K.

877-CONSTITVTIONES OnniNlS F. F. EREMITARVM
||
SANC.TI AVGVS-

TlNl
1;
l;e€ognilo', o in aniplioieni foimsni, H ac ordinint m radacffje.

|j

(Vinheta tipogiáflca ornamental/
|1 i?OJ/^ || r</pís Hscredum Curbelhtti.

1686
II

!
Siiperiorum periiiissii. ln-8.° peq. de 639 pags.

. DECRETAI! CAriTVil (iENElULlS
||
lOM.E CELEBRA7I ANNO

1685. \> Prolaliii lotius Orditds FF. Eicmitariim " 8. P. AVG\STIM. i| RF-

GIMINE, ETOBSERVANTIA.
jl
(V-nlitla tip.dc ornamento)

i|
RO\hK, Tiipis

Reií. Cam. Apost. |! jt SUPEltlOlIVM PElíMISSV. ln-8.° peq. de

95 pags.— .-Is duas obras em um vol. E.

-A primeira obra é acompanhada de duas gravuras abertas a buril em chapas de metal :

a primeira contem diversas imagens, entre as quais a de S. Agostinho; a segunda

reproduz o escudo ou selo da ordem de S. .^gostinho. -Bom exemplar. Rara.

878-CONSTITV ,; TIONES || SOCIETATIS [i lESV
ij
Cum earum Decla-

||
ratio-

nibiis.
I

(Peq. vinheta lip.)
t,
liOM.K

\\
In Collegio eiusdem Societis I;

Ciim fa-

culte Stiperioruni. (Esles dizeres acham-se dentro de elegante alçado gra-

vado a buril em chapa de colre. Na base do mesmo alçado): ANNO DO-
MlNI\\MDLXXXni. lii-8." de 3(9 pags. nun.s. e 70 inums., além de

lima em branuo, final. E.

.\s duas primeiras das 70 p.ags. inums. linais inserem: iFORMVLA VOTORVM SIM-

PLI-\\cium, í/U(V Professi cmitttttit post Pro/essio- \\ fiefn » iuxte Constitutiones. . .» ;

a terceira está em branco, e nas restantes vem o -IMDEX IN EXAMEN,
||
& Cons-

titiones.>

No verso da folha do frontispício vem uma aprovação ou privilegio (datada: In íittera-

rarís Apostolicis datis Calendis Februarij \\ Anno Incnrnationis Diinica:. \\ M U
LXXXll) do papa Gregório XIII, para a impressão da Regra. -Excelente edição.

Muito rara.

879— Conta publica la pela uommissão encarri gada tie dirigir a distribuição do

donativo votado pelo parlamento do Reinc-Utdcio da Grã Bretar'lia, e Ir-

landa, para soccorro das lerias de Portugal Devastadas pelo Inimigo em
(P O 1810. S. l., n. d. {Londres, 1810?). In 4.» do 127 pags. (algumas das finais,

sSo ri', desdobráveis). E.

Estimada. Belo exemplar; com óptima encadernação de marroquim vermelho, estando .i

lombada e as pastas ornadas a oiro. A pasta da frente tem tàmbem o escudo d'ar-

mas reais inglesas, e a de traz o das armas reais portuguesas.

^^5-0
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880- Contador de Argote (7>. ./eio«i'>Mo).— Memoritis paia a historia ecclesiss-

lica lio Arretiispoílo de Braga, riimazilns Uespanhas. Lisboa Occirhntal, Na

(Iffi'!. th José António tia Siitca,éc., 173-2-47. ln-4.° fir., 4 vo\s. Ante-rosio

(/>. 170 ]."vnl.; e imiitas estampas e vinhetax. — De Antiguitate Convenlus

Bracaraiigiistnni, lihri qiiatuor, vernáculo, lalinoqiie seinione eoisciipli.

Secuirlu Kilitio qiiin'o Libro locuplala. Uhtssipone Occidentali. Tyi is Si/I-

viaiiis 1/fifia'is Acaf1em-n% 1738. ln-4° gr. Lote de õ vols !;.

Soberbo exemplar ; ricamente encadernado (inteiras; de carneira fina)
;

pastas ornadas

com cercadura e com um brasão d'armas reais portuguesas (de D. iMaria 1). Nest.as

condições, muito apreciável e raro.

f^81 Regras ria iingua poid.giif sa, espelho (ia lingiia lalina, ou ilis^osi-

ij.Mii pura facilitar o ensino da Lingiia Latina ptLis legias da poiln(;m s;i,. .

.

7-ís'<0(i Oc.ii!e»lal, Na OHic. da ^fu^hn, MJlCC.SXV. In-S." de XII 11". inimis.

ti :5(;6-lT pags. E.

SK2 —Vida e milagres de S. Caetano Thiene, Fundador dos Clérigos 11. gn- /s^ ^ Ô
lares. Lisboa Occidcnl, l, Na Ofíir. de fa/ronl da Sijh^i. M.DCC.XXfL In 4.» '

do XXIVÕ32 pags., além de mais Xl.Vll com o Inde.r e Iirrotus. K.

883 Vida da veaiiavel Madre Rosa .Maria Serio de Santo Antoido...—

Veja-so; fítnlil (P. Josè\

8ii'-Cook -Troisiemo \oy;.ge de Cool;, ou Voyago a TOcéan Pacifique, or-

dentè par lo loi dAnglelerre, poiír faire des Découverles dans LHéniis- ^,

pliere Nord, pour déteiminer la [josilion & i'étendue de la C.òle Uiiesi de rw ^é^ O C^
TAméi ique Sptentrion.ile, sa distance de LAsie, iV réíondre la question ilu

1'assnge au Noid. Kxécuté sons la direction des Capitaines fook. Ciei ke

^^ Gore, siir les Vaisscaux la fícsolnlion & la Décovvirt, em '.VTti, 1777,

1778, 1779, 1:89. Traduit de largiois, par M. 1)*^,.*** A Pau», Hóidde

Thoti. . . M. DCC. LXXX y. . . In 8.", 8 vols. e um Atlos \ni.° gr. K^

o Atlas compreende 87 belas gravuras a buril, muitas das quais de pagina dupla. -Esti-

mada. Bom exemplar.

ftRfi— Cooley (l)'. DcsÍ/oi-okj/í) — Histoirc gcnérale des voyages de décou vertes
<-5l3^ ^t~'^~

iiiarilimes et continentales, depuis le commencement dn mond jiisqu'a -^
nos jours. Traduit de rwngkiis par Ad. Joanne et OldNick. Parift, Pau-

lin.. . /S40. In-8.°, 3 lon;os de IV-I ÍIU, lV-383 e lV-399 p.igs. li.

H8(J—Copia do Tombo da Sociedade do Real Theatro de S. .lofio da cid;Mle dn / ^ ^ '^
Torto, em n.aio de 1850. (Vinheta figurada). Porto. Tijp. âe ./. .\. fíaitlra if-

Filhos. . . iHõl. In-fol. de 56 pniJS. li.

Interessante e muito r.ira.

í-87— Coquelin (0'< )— lUi c.rédit i t. des banipios, par .. Pitíí: Giiillaiinmi et "7^ $ Õ
C.i'- .

.

. ÍSJS. In 8." de IV1V.4Í4 p:.gs. E.
^

encadernada junfauieiíte, a seguinte obra : Éléinents de statistique, comprenant les prín-

cipes généraux de cctte science, et un aperçu hiftorique de ses progres ; Par Alex.

iVloreau de Jonnés... Paris, OuiUaumin et C.'", 1847. In-4.o de IV-362-V1 pags.

FS8—Coração de Jesus [loné do—, A/meno]—PoPí-ias. Pui lioadas por Llpino

Ituriense (Estes dizeres iio íiiitf-rosio ; no rosto]: Os quatro primeiros livros

da Metamorphose de P. Ovidio Nasão poeta romano. Traduzidos em verso

solto porluguez, &e. U/boa : Na tyj). Lacerdianr, Aimo ISOò, ^-12.° de
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^ffo

XXII-223-1 psgs.—Poesias... Tomo U. Ihi.. n.efma Tiip . 1815. In-S." ile

229-5 pag. E.

Estimada e pouco vulgar.

889—Cordeyro (P/ ^níornoj-HlSTOlilA
|| INSULANA 1| DAS ||

ILHAS A POR-

TUGAL SUGEYTAS
II
no Oceano Occidental,

1| COMPOSTAS PELO PADnK

p O 'I
ANTOXIO CORDEVHO.

|i
da Companhia de JESUS,

I|
Insulano também da

lllia Terceyra, .t em idade 7(5 annos,
||
PAliA A a)NFlRMAC,AM DOS

RONS
II
costumes, assim moraes, como sohrenatnraes, dos no- || bres an-

tepassados Insulanos, nos presentes, ^ y futuros, Descendentes se\is, ^
só para a

||
salvação de suas almas ^ maior

||
gloria de Deos.

||
(Logar de

vinheta tip. de enfeite)
|i
LISBOA OCCIDENTAL, ]| Na OHicina de ANTÓ-

NIO PKDROZO GALRAM.
\\ ||

Com Iodas «s li^iciiraa nccef/cirias.
\\

Anno de 1717. In-fol. pcq. de XVi (inuins.)-528 pags. E.

As XVI pags. prcls. iiiiims., compreendem: frontispício (1 e 11); «PROLOGO |1 AO NO-
BRE LEYTOR.^ (pags. III c IV e peq. parte da V); .Protestação Catholica, & Po-

litica.» (restante p;irte da pag. V); .LICENCIAS DO S. OFFICIO.», «Do Ordiná-

rio», e «Do Paço., (pag?. VI a X); e .ÍNDICE ;, TITULAR DOS LIVROS ^Nove),

E SEUS CAPÍTULOS, (pags. XI a XVI)

O texto consta de nove Livros, a saber

:

LIVRO PRIMEVRO [; £)a i7c«ino rfns ll/ius Occidaitaes, tocaiiics à Monarchia^\

Portugtícza. (XVI Capítulos).

LIVRO SEGUNDOU Das llkii Caiarias, ^ das de Cabo Verde. (IX Capítulos).

LIVRO TERCEIRO !|Z)as Wias do Porto Santo, ^ Madefrn. (XVII Capítulos).

LIVRO QU.^RTOIIDn ll/ia de Salta Maria, que rias nove dos Assorss, foy a

\\primeyra que se ticseaOrio. (XIV Capítulos).

LIVRO QUINTO Da Illia de São Miguel. (XXIII Capítulos).

LIVRO SEXTO
II
Díi Ilha Terceyra, cabeça das Terccyras. (.XLIV Capítulos).

LIVRO SEPTIMO
;, Das Ilhas de São Jorge, Cr Oraciosa. (X Capítulos).

LIVRO OVrAVO
II
Das llhus do Fayal, Ç^ Pico. (XI Capítulos).

LIVRO NONO
II Das Ilhas, Flores, 2?* Corvo, ^ das que se espera descubrir

Wdeitovo. (XIX Capítulos).

Obra escrita cm bom c clássico poiínguci; da maximi-inipurt.incía para a liistoria eclesiás-

tica e civil e descobrimento, comiuista e povoação primitiva das nossas pérolas do Atlân-

tico ; dos usos e costumes de seus habitantes; suas industrias, agricultura econiercío; etc.

Edição primitiva, Belisssimo exemplar, com cnc-adcniação contemporânea d.» publicação.

-

Estimada c Muito rara.

avK)-Cordelro (JacíMío)—SEIS ,! COMEDIAS i|
FAMOSAS. |1

Guyos. || Amar por

fiievça de Eftrella || El juramento ante Dias. " El hijo âe las Batallas.
\\

El mayor trance de honor. í| friuteira parte de Duarte Pacheco \\
Segun-

da parte de Duarte Pacheco. \\ DEL ALFEREZ lACINTO CORDÊRO. || Di-

rigidas a diferentes períonas.
||
Auo (Logar de vinheta quadrangular, figu-

r.indo uma planta florida) 1030. \\ EN LISBOA
'i
Por Pedro Craesbeeck

Impref/or dei Rey.
\\ A costa de Paulo Craesbeeck mercader de libros, y

vendeje en fii cajá en. . . In-i." de IV fl'. (prels.) inuiiis. e 142 nums. pela

frente, vindo no verso desta ultima as <i.ErratasT>. E.

As IV folhas prels. inserem : titulo (frente da I); i-Liceitças.> (verso da mesma ti. I); «PRO-
LOGO.» (II); .DEDICATÓRIA

II
AO SENHOR lOÃO || GONÇALVES DA CAMARÁ

II
DO CONSELHO DELREV NOSSO

II
Senhor, Conde de Vilanoua da Calheta...'

(frente da fl. III) ; «CaNÇAÕ AO SE-||NHOR DOM MIGVEL DE NO- |1 ronha,

Conde de Linhares, Vicerey da índia, nas exéquias que íez,a||seu pay D.Afonlode

Noronha, no Conuento de S. Domingos, & á Pua partida para aquelle Eftado.
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C <D

^JX o o

(verso da mesma B. U! e frente e parte do verso da IV); -DECIMA ' De Uicitito Cor-

(lera a efte Ubro.-> (restante parte da 11. IV).

O texto das seis comedias, que é em verso e impresso a duas coliis. por pag., é antece-

dido por uma Dedicatória (a da 2.a é a Henrique Corrêa da Silva ; a da 3.a, a D.

João de Mascarenhas; a da 4.», a Lourenço Pirez de Carvalho; a da 5.a, ao Dr.

Gabriel Pereira de Castro; e a da 6.a, a Manoel Alvares Pinto).

Comedias muito apreciadas. Edição primitiva e parece que única. Exemplar com as fo-

lhas 7 e 8 estragadas. -RARÍSSIMO.

8'Jl Silva a El rey no.-^-so Senhor Dorn loaiii qvarto (Jue Deos guarde fc-

licissimos Annos, Por seu menor Vassalo o Alferez lacinto Cordeiro. (Pe- ^^ /^'^ '

quena vinheta tipográfica de ornamento). Com todas as licenças necessá-

rias. Em Lisboa. Na OUicincírle. Lourenço ile .inveres. Anno de l64í. lii-

4." de 8 folhas inums. B.

Apreciada. Muito rara.

892^ TRIVMPHO
|1
FRANGES ,,

REGIBIMENTU, (^VE MANDOV FA-
|i
/er

fua Mageltado elRey Dom loão o quarto de |1 Porlugal {sic) ao Martitiez de

Breíle Embaixa- ' dor, & Capitão General delRey
;
de Franga.

||
DIRIGIDA

AO CHRISTlANISSiMO E PO- !1
derofilTimo Monaicha Luís Decimo lercelru

Itey
II
de França. Pelo Alferez lAClNTO CORDEIRO ,:

(Yinhtta lip. de or-

namento)
II
Com todas as licenças neceffárias \\

Em Lisboa na Ojficinu

de Lourenço de Anneres.
\
Anno 1641. \\Aculta de Lourenço de Queirós

do eftado \\ds Bragança. {n-i.° de II folhas (prcls.) inums. e 9 (aliás 10)

nunis. na frente. B.

As duas folhas prels. inuuis. compreendem: titulo (frente da II. I); Licenças (verso da

mesma H. I); e DEDICATÓRIA.» a Luis XIII, rei de Franca (datada e subscrita;

'Lisboa a 25 de AgoJ io de d://.
II
Humilde criado e V. R. Mageftade. H O Alferes

lacinto Cordeiro.') (frente da ff. II— o verso está em branco).

O texto do Trivmpho é em verso. No fim, como que em remate, as ^ERRATAS.^

Peça interessante, estimada e muito rara. ^
833—Cordeiro (Luciano)—\Á\vo de critica. Arle e lilteralura porltigueza de ^^In ^ O

hoje. 1868-18tí9, por... Porto: Typ. Lusitana... 1869. In 8.» de 319

fiags. B.

891— Corneilla (P. «£• T.)—Cher-d'Uãivres draniatiques de... (Vinhela tipo-

gráfica ornamental). .1 Londres. M. DCC. LXXXW. 10-12.", 7 fomos de

IV-35'2, IV 270, IV-2.5t3, IV-267 e lV-276. E.

Clássicos franceses muito apreciados. Linda edição Cazia.~0 turno primeiro é enrique-

cido com duas primorosas gravuras a buril, contendo uma o retr. de Thomas Cor-

neille, e a outra o de Pierre Corneille. A primeira está assinada : peintc par P. Mi-

g tard- grave' p. D'Eh'aux; a segunda: Peint par C le Druii - grave par D'El-

vaux.

Bonito exemplar, com a encadernação contemporânea da edição. RARO.

895 Théatre de Pierre et de Thomas Corneille, avec Notes et com- /?C J Oi

nientaires. Paris, Didol Fréres, Fils et C.'<: , 1838. In-8.°, 2 vols. de IV- ^^
558-1 e IV-549-1 pags. E.

896-Cornejo (Pe</í-o)—COMPENDIO H Y BREVE REI.ACION dela Liga y Gon-

federacion Francesa; con
II
las cosas en aquel Ue\rio acontecidas, desde .,

II
el afio de ochenla y cinco, hasta el de no- :! uenta : eu e! qual vltra de ,S^/^ ^<^

la historia se !| tocan las mas nolables cosas que
||
en la Francia se hallan.

li Conipuesto por el Licenciado Pedro Gornejo, y dedicado ai
||
Excel. S.

^^oa.
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O <P

/^ O íP

Dvqve de Parma y Placencia ^ e, 1! (Vinheta com a iinagoiii da Fé c len-

do em volta os dizeres : íSIGNVM VEnE FIDEI. >)
i|
£w Madrid, por P.

Madrigal
\\

|! /l«o M. D. XCII.\\ Vendese en Madrid eu casa de

luan Lotes
||
Perete las nudienciís de Corte. ln-8.o pcq. de VII (T. (prels.)

inums, e 104 nums. na frente.

As Vil folhas prels. compreendem: fionlispicio ; ..TASSA..; -APROVACION.. ; «ERRA-
TAS.»; .LICENCIA..; e Dedicaloria : «AL EXCLENflSSlMO H SENOR DVQVE DE
PARMA

II y de Placencia...»

.Ma primeira folha nunier,ada um Proemio «AL LECTOR.» ; nas 2 a 72 o texto do Com-
pendio ; e nas 7-í a 103 ;

DISCVRSO
II
Y Br.EVIÍ RELA-

||
ClUN DE LAS COSAS 1

Aconteci-

das en el cerco do I.i famosa j' vila do Paris, y sii defensa por el Duque il

de Nemours, contra Enrique de Bor-
ij
bon, intitulado liey de Nauarra

|] y

Francia.
||
Embiada ai Excelentissimo senor el

|1
Príncipe de Ascoli, ^c.

II
Por el licenciado Pedro Corncjo. it (Peq. vinheta t\|>. de ornamento)

||

EN MADRID '\ Con licencia. Por Pedro Madrigal, || || lõ92. E.

Na frente da folha 73 o titulo que deixamos transcrito; na 74 a Dedicatória ao Príncipe

de Ascoli, e nas 75 a 103 o texto da «Relacion. •

Obras muito interessantes e apreciadas. A primeira edição, mencionada por Brunet, é de

Paris, 1590; a que se seguiu uma outra, feita eui Bruxelas, em 1591. Belo exemplar,

porem carecido da folha Ui. - MUITO RARO.

COROGRAFIA BRASÍLICA. .— Vej,i-se: Aires no Casal.

8ít7-CORPUS
l;
OMNIU.M VETERIM

||
POETARUM ||

LATIKURUM, ||
TôM

||

PROPHANOHUM
||
QUA.M

j,
ECXLESlASTICOltUM

; ||
CUM EOKUM, iJfOT-

IJUOT REPERIUNTUR, FRAGMENTA. |1 TO.MUS I. |í (Gravura alegoriu.i

:

Lud. Cheron invetril.)
|j
LONDINI,

\\
Prostant vero ||

HAG^ COMIPUM, \\

Apud ISAACUM XAILLANT.
\\ M. I>. C. C. XXt. In-fol., 2 tomos de

VIII-803 e frontispício, e de 81)4 a 1732 pags., além de X(I (inums.) de

INDEX, e 7 de OMISSA, finais, F.

Compilação dos mais notáveis poetas latinos antigos muito apreciada. Explendída edi-

ção, adornada com vários e lindos cabeções alegóricos (uns assinados: B. Leiís

scuJ delin. J. Stiiit sculp. ; outros : F. Boutard dei- E. Klrkalt sculp. 1712) ; letras

iniciaes e Horò^ís decorativos.

As VIU pags. prels. inums. do tomo I inserem: titulo (impresso, a linhas alternadas, a

preto e a vermelho) ; Dedicatória : «SERENÍSSIMO 11 FRANCISCO EUGÉNIO
;i Sa-

baudite Pedeinontia Príiicipi, Aurel Vellc- \\
ris Eqtiiti, Exercitas Iinperialls Stratego,

6íc.
li
5. D, 11

MicHAEL Maittaikh.s (encimada por um dos cabeções decorativos, o qual

tem no centro o brasão d'armas do Principe Eugénio); e: *A '1 LIST H OE THE
SUBSCRIBERS..

A impressão do texto ê a duas colns. por pagina, á excepção do Indix, que é a três.

Estimada. Belo exemplar, bem encadernado em inteiras de carneira fina ;
dourado por

folhas. -MUITO RARA.

Corrêa 1." {Fr. .án/oiiío)— Seiman. ,. No aclo da Fé... de Coimbra...

Ití82.—Veja-se: Autos de Fé (Sermões de).

Sltg—Correia, 2.° (Fr. ^míokío).—Fama poslhuma do venerável Padre Fr. An-

tónio da Conci ÍI.-SO. &, &. Lisboa... A'a Ofíic. de Hcriqiie Valete de Oli-

veira. Amio M DC.LVlll. In-l." peq. de VIII 11'. (prels.) iiiuiiis. 370 iiiinis.

na fientc e G mais inums. de Indiie. E.

8'JO—Correia {Gaspar)— Ijeniiii» da índia. Publicadas de Ordem da Classe (l»5
/Tt /^ O o^'y—worreia ^'.ra^2''»'')""'-'6nuas aa in'iia. ruoiicaaa.^ ue (.'roem ua uiasst «i»

/ tP &^ Sciencias Moiaes, politicas e bellas loltras da Actid. Real dasSc.as de l,is
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tioa, e bob ;i direcçso de Rodrigo José de Lima Filr.er. Lisboa. Xa Tijp.

(la Academia. 1858-C6. In4." gr., 8 tomos.

Subsídios jinr.i a historia da Índia porliigiieza, etc, contendo: I.

O Libro dos Pesos, Medidas e Moedas, por Anionio Nunes —IL O Tombo
do Estado da Ilidia, por Simão Eolelho.— III. Ltmbranças das cousas da

Ii dia em !52o. Ihi , mesma Typ., 18GS. lii-4.° gv.—Lvte de 9 vols.

Os oito volumes das Lendas da índia são enriquecidos cora magníficas litografias (im-

pressas em separado) reproduzindo retratos e diversas vistas das principaes povoa-

ções da Índia, etc. ~ Colecção importante, muito estimada e j.i RARA.

ItOO— Correia (P. José)—Serie clironologica dos pielados conheciJos da Igreja

de Rraga, desde a fundação da niesina it^reja até o presenle tempo. Pre-

cedida de uma breve Noticia de Braga Antiga, e seguida de um Catalogo

dos Bispos Titulares, Coadjutores de Arcebispado. (Escudo d'armas reais

portuguesas). Coimhra, A'a fíeul hnp. da l\uver.<sidade, IfiSO... It.-8.ode

VII-120 pags. K.

Interessante. Publicada anónima. Estimada e pouco vulyar.

Correia, 1.° (Ih: í,í(?s).—Alegações. .,—Yeja-se : Lucena (Dr. Affonsode).

yOl-Correia, 2° (/,íitó)-UELE<;TIO
||
AU GAPVT. IN-

||
TER ALIA. DE 1M-|1

MVNITATE EC'CLE-|| SIARVM.
II
llabila im Conimbricenli. Academia, pro

repelilionis certamine.
|| A Ludovico Corrêa Alibale Lordellenf iuris Poií-

tificij Doclo-
II
le. AriiuTrKj; .\]at>iltro.

[|
Illustrilsimo, ac Reverendifsimo.

I). D. Roderico
II

ii Cunha Epifco Portugalenfi.. . [j ...
|
(Escudo d'arn)as

do mesmo D. Rodrigo da Cunha). IN MONASTEItlO DE LOHDELLO.
\\

Cvm facnliaie Svperinrvm. Per loann. fíoderic. Antio M.D.CXXVI.
In-i.' de XII pags. (prels.) inums. e 242 rjun.s , além de .37 de INDEX RE-

RVM...; e uma de ERRATA, (inun.s.), finais. E.

As XII pags. prelf. compreendem: frontispício; Licenças (umas em latim, outras em
português); varias poesias em louvor da obra c de seu autor; Dedicatória: -IL-

LVSTRISSIMO,
1!

.A.C REVERENDÍSSIMO D.; D. Roderico à Cunha....-; e Pream-

bulo: ..4D LECTOREM.,
Barbosa tratando do erudito autor desta obra, escreve a seu respeito, entre outraa mui-

tas cousas, as seguintes e mui elogiosas referencias: «mereceo a primazia entre os

maiores Jurirconfullos do leu tempo pela profundidade do talento, e delicadefa de

juizo...»

Obra não citada pelo douto autor da Bibl. Lusitana. Impressão do Mosteiro de Lordello

extremamente rara. Belo e.vemplar.

Correia (A/anHc?)-— Veja-se: Camões {Lnis í?p).— Lusíadas. . . ed. de 1613.

9a2-Correia {Fr. Perfro). -CONSPIRAÇÃO
|; VNIVLRSAL. || COMBATEM OS

SETE VÍCIOS MATAPORES
||
com as fele virtudes rontraiiis fobre a pofle

da alma, l-^rvindo
||
o Demónio do General na liga viciosa, & fazei^do Chril-

le
II
ofDcio de Capitão no fanio e.xercilo.

|| VAI ORDENADA EM PEZENOVE
DISCVRSOS PREDICA-

1|
ueis, tiles fe diuidem em dinerentes Conceitos,

110 Imi ha Elencho para lermoéi de || Iodas as Domingas, ^ feftas princi-

paes do anno: hnni Inde.x das coufas
||
noiaueis, ^ outro dos lugares da

Efrritura. I AVTOR FREY... DIRIGISE AO. . . SE- !| nhor Dom loíeph de

.Mello, Arcebifpo d'Eiiora Metropolitano, (^ c.
||
(Logar de curiosa vinheta;

marca do impressor?)
|| ('om licença da fanta luquifição, Ordinaro. ^

Paço.
II

—
II
Em Lisboa na Ofíicina de Pedro Crasbeeck 1615.

\\
... Com

J~o

ys^/^o

m-^



ro

f^o o

II '^

i/li-

25Õ CATÁLOGO DA LIVRARIA

Fiintlerjio. In-fol. de Vlll pugs. (prels.) inunis., 678 iiuiiis., c iiKiis LW
iiiums., finais, tendo a ultima apenas, no centro, um outro iet?lslo da im-

pressão. E. (perg.).

As VIII pags. prels. compieenciciii : frontispício; Taxa; ^PRIVILEGIO."; iLICENC,AS.-;

Dedicatória; Prologo «AO LEITOR.-; e .ERRATAS.

-

O titulo encoiitra-se dentro de cercadura impressa com peqs. vintielas tipográficas orna-

mentais, simetricamente disposta?. -Livro clássico t estimado. Raro. Belo exemplar.

Correia {Fr. Pedro).—Graça. Hebrêa... em Évora .. 1627.— Vej i-se : Au-

tos de Fé {Sermões de).

•JO;i -Trivmphos ecclesiasticos. Primeira parte. Contem as festas prin-

cipaes rjne em (outubro, Nouembro, & Dezembro celebra a Igreja Militante

em consonância do Triuinphanle. Com licença do Santo Officio, Ordinário

<6 Paço. Lisboa. Por Pedro Craesbeeck. Anno 1617. ln-4.°de IV ff. fprel.s.)

Innms., 304 nnms. na frente e 8 mais de Index. Erratas e registo.

Parte segvnda. Contém as festas de Chrislo, da Virgem Mãy, it

dos Santos em Discursos predicáveis... No fim vão índices das cousas no-

táveis, & da Escritura que seruem não só a esta, mas também â Primeira

l'arle. Em Eiiora por Manoel Caruallio Impressor de Vniversidade, e d

sua custa.—Anno 16á3. ln-4.'> de IV ff. (prels.) inums., 2ò2 nums. na

frente, além de 22 com os índices.—ioíe de 2 vols. E.

Vinheta no front. de cada parte: a primeira representa um dos milagres de Christo; a

2.a é a marca do impressor. Estimada e Pouco vulgar, principalmente o 2.0 vol.

904- Correia de Azambuja (iliauíie?).—Compeniio de indulgências, e div.)-

çoens, Em duas partes dividido... Pelo Padre .. (^uimljra: Ka Oijic. de

António Simoens Ferreira, Anno M. DCC. XXXI V. In 8." peq. de XVI-

423 Vlll pags. E.

9t'5

—

Correia de Lacerda {António Augusto).— D. Sebastião n Encubertu: Ho-

I

L^ niance-Poema. Canto I. (a V). Lisboa ISHIi. Na Typographia deJ. F. Sam-

paio.. . In-8.0 de VI-162-XVI11 pags. E.

Publicado anónimo. Pouco frequente.

90ij -Correia de Lacerda (D. Fe/íiawdo).—CATASTUOPllE DE PtUll VtJAL, na

deposição DEL HEI D. AFFONSO SEXTO, subrogação DO PlilNClPE D.

PEDRU O VlNK^O, justificada nas calamidades pulili<;as. Escrita para jns-

lificaçaõ dos Portugueses, POH LEANDIiO DOHEA CACEliKS E KAlilA.

(Pseudónimo). (Escudo com as antigas armas do reino). EM LlSBU.i. Açus-

ta de 3IIG VEL MAXESCAL mercador de Liuros na Hua Xova—
M.nC.LXlX. Com todas as licenças necessárias. In-4.° de 267-111. E.

Primeira edição d'esta obra interessante para a historia do reinado de D. Aifonso VI.

Apreciada. Pouco vulgar.

—(Z>
^^' Carta pastoral escrita aos lieis do Bispado do Porlo. Lisboa. Xa

Ofíicina de Joam da Costa. M.VC.LXXIII {\V>Tò). In-S.» peip de 214-2 pags,

)L. penj.

Estimada. Pouco vulgar.

•J08 Virtuosa vida e santa iiiortn da Princesa Dona .loaiina. lielle.xôes

{)
'-^ moraes, e politicas sobre sua vida, e morte. Dedicadas ao Conde de Villar

Oc^
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Maioi', &o. Lisboa . . Sa Impressão de António Cvdesbteck de Mello. Im-

pressor da Casa Henl. Anno l(i7'í. Iri-4." de XIl-27;) |';i^s., (a ulliina le-

forç.ida). K.

Apreciada e RARA. Belo exemplar.

9C9— Corrêa de Mattos [Cuslodw]— I'rodigi(isa vida, lieroicas virtudes, e por-

tentosas maravilhas do Taumaliirgo de Bolicrnia o pioto-iiiarlii do Sigilio /•-

sacramental da confissão, e singularissimo Protector da honr.i, Bom no- /T^^
"^

me, e boa Fama o (jloriosissimo Saõ Joam Nepomueeno divulgadas por

varias naçoens, e historicamente compiladas em Cistelhano por l>. Pedro

Andrc de Velasco, e novamente em Portiigiiez por Inini Devoto do mesmo
Santo... Lisloa: A'a "//'' de Francisco da Silca. Anno de WCC.XLV II.

Com todas as licenças necessárias. Ini." de XliVl pags. (prels.) inums. e

420 nums. E.

Nas folhas prels. achani-se insertas poesias de vários autores em louvor da obra e do

seu tradutor.

Em frente da primeira pag. numerada vem uma gravura a buril em chapa de metal (C.

F. Dcbrie detiniator et scuíptor Regias dei. et sculp. 1746), a qual contem a ima-

gen\ do Santo, etc.

910— Corrêa, e Alvarenga (Manoel José .—Braga triíintVinle na real eleição, e

sempre glorio.sa posse, ijiie o Atigiistis.^ímu Priiici(ie e Serei i.ssimo Senhor

D. Josepli pe.ssoaliiicnlo tomou do Arcebispado 1'riii az das llespanlias em
o dia 2U do julho do presente anno de 1741. Coimbra. No Heal Colleífio

das Artes da Companhia de Jesus Anno de 1742. In foi. de lob poíís. K.

Comprebende uma elegante portada grav. (assignada D. F.), no centro da qual se vê a

fachada da Sè de Braga; front. impresso, e, de pag. 5 a 38, uma Dedicatória, que,

segundo Ricardo Pinto Pinto de Mattos, é uma boa historia de Braga. Na pag. 39 e

40 uma outra dedicatória Ao M. R. P. M. D. Fraiuisco Monteiro, da Companhia

de Jesus ; e da 41 em diante, os Argumentos e o Poema, eiíi oitava rima e dividido

em 2 cintos. Estimada, e os e.templares com a portada são raros.

911— Corrêa Garção (Pedro .4ií<o«to).— Uhras poéticas de. .. Dshoa: Na Ofpc. ^ .

de Joaõ António da Silva... Anno ,M. HCC. .XCIll... In 8.° peq. de c><-^
<C> cD

.\JI-4I4-11 pags. E.

912 Obras poéticas do... .Nuva cdií^ão dada á luz, conforme a do Bio de /^ /O (<~\

Janeho de XÁVl. Lisboa: Na hopressão Weejia. 1S20. In-S." peq., 2 tomos '

de 198-VI e 24ti-ll pags.. cm iini vol. K.

Muito apreciadas. RARA.

013— Corrêa Telles (io.se iíoweíM).—Tralado das olirignções posse e recipro-

cas nos [jactos, contractos, convenções, ,tc. (Jiie se fazem a respeito de
fazendas oii dinheiro, segundo as regras de ferro da consciência, e de
foro externo, por \tr. Pothirr... Traduzido da edio"io... por .. L'sboa

Na Imp. Neoesiana. 183.i. In-i.», 2 vols. VII 1448 e II-:í8i) pags. E.

914— Corrêa Telles (./csé iVaiva).— Manual de Tabellião, ou línsaio de júris- ;^ 3~0
prudência enreniatica. Contendo a Collecrão de roinutns dos coiractos, e

insti innenlos mais usuais, e das cautelas mais pref-isas nos contractos, e

teslamentus, por... Lisboa: Na Imp. Nacional. 1850. [n-4.° de 248 pags.

Addições ao Manual do Tahallião do sr. José Homem Correia Tel- // ^. .-,

les. Por F. V. da S. R. Lsboa. Typ. de Ponorama, 18Sõ. In-4.o de lV-313 W^ -> ^
pags.— .•Is duas obras em vol. E.

IT



258 CATÁLOGO DA LIVRARIA

.5/^ O

915 - Corta di Pavia {.1/. (,7a«<M- IL ||
CAVALLARIZZO

li
Dl M. CLAVDIO

CURTE
II
Dl PAVIA,

j]
NEL QVALSl TliMTA DELLA NATVRA 1| de' Ca-

iialli, dei modo di domarli, >*i Erenartli;
|| tT Dl TVTTO OVELLO, CHE A'

CAVALLI,
I (^ à biion Caiiallnriz/.o s'Mpparliene. Ij (I'eq. vinheta tip. de

ornamento)
II
Con Priíiilegio.

||
(líOt^ai- de curiosa niaroa do impressor,

aberla em madeira) ||
y.V ]'EXRTIA

]| Appresso. \\
Giurtlano /.tletii aWin-

segna delle Stella.
\\
M 1) I.XIl. ln-4." de IXAM fí. K. {perg.j.

A primeira folha prel. é pani o frontispício; nas II a IV, e nas 1 a 5 das 130 nuuis.

:

•AL flLLVSTRISS. F.T REVER. || (jRAN CARDíNALE |1 ALLESSANDRO FARNE-
SE.

II
PKOEMIO. nas b a 8 a «TAVOLA DE' CAPITOLI

||
DELLA PRESENTE

OPERA.., c nas 9 a 130 o texto da olira propriamente dito. Esta é dividida em dois

Livros.

As IV ff. prcls. e as 8 imediatas não apresenta numeração ; ela coiueça sú a aparecer

da 9 em diante.

Obra, no género, muito interessante e estiuuida. Bela edição; impressa com caracteres

itálicos, á e.vcepção do Proemio, que é coui redondos. -Muito rara.

1116- Corte Real (Jeron/wo).—NAVKIÍALíKt. ,. S. 1. [Lisbon). M. D. XCÍIII.

i /^'(-"clL o C^ í^" frontispirio iliimiis, em follia áprirte, a exacta reprnducção foto-sin-

Ò ^ ' cográfica.

ln-4.'' peq. de IV IV. (pieis.) imiiiis. e 2U0 ipims. na frente. E.

.\s IV folha? prels. compreendem: frontispício (I- verso da II. em branco); «Licença da

Inquisição.» (duas: a primeira subscrita por F. Bartolamcu Ferreira, e a segunda,

datada e subscrita : Em Lisboa a 3 de liitho de 1590. || António de Mendonça. DiO'

guo de Soufa.') ; Licença do ordinário.» (Podefe imprimir a 9 de Octubro 1393
11

/oão de Lueena homem.); «Licença de lua Mageftad.» (datada e subscrita: Em Lis-

boa a 5. de Mayo \\ de I59i. „ P. Pereira. Amaral. D. Daguiar.) (frente da II. II); «PRI-

VILEGIO.» régio para a impressão, passado a favor de Simão Lopez: datado:

«Belchior pinto o fez em Lisboa a dezoito de II
Mayo de M. D. XCIIU. loâo da

Cofta o fezjl efcreuer.») (verso da mesma ti. 11); «Prologo ao Lector.» (frente da

ti. III); Dedicatória : «Ao excellentilsimo Príncipe D. Theodofio Du 'j que de Bragança,

& de Barcellos'.. Se-
|i
nhor das villas dArrayolos, & ||

Portel Summa felicidade.»

(subscrita : «.António de Soula.») (verso da li. III e frente da IV), e SONETO H De
Efteuão Ribeiro a António de 1|

Soufa na iinprelTão deste liuro.» (verso da mesma
fl. IV).

O Poema, -que decorre de IL 1 a 20Ci (frente) e que remata com um «EPITÁFIO.» (em

oitava rima) e com o trivial «FINIS 11 Z.a//5 Deo, eiusq Virgini Afar/íP, -com-
preende desassetc Cantos, todos encimads por uma espécie de argumento, ou titulo

próprio. O do primeiro reza textualmente assim : *(^ [ NESTE CAN- ^-^^ ||
TO

PRIMEIRO SE TRATA O MA- \\ cimento de Dona Lianor de Sá Jillia de Garcia de

Sá, ^7*
II
de como fe namorou Manoel de Soufa delia, ^7* qacrendoa

\\ cafar Jeu

pay com Luis Falcam Capitam de Dio, fe foabe co
|1
mo era cafada com Manoel

de Soufa, petia qual caafa paf \\
fou algum tempo estreita, ^j* defgostofa vida.*

Esta obra de Corte Real gosa da mais elevada consideração e estima. Ferdinand Diniz

escrevendo acerca d'ela diz que, depois dos Lusiadas de Camões, é o poema portu-

guês que mais belezas reúne.

A publicação só foi efectuada apôs a morte do autor, e saiu por deligencias do seu

genro António de Sousa, -que subscreve a dedicatória a D. Theodosio, inserta nas

folhas prels. do volume.

.A impressão, bastante cuidada c nítida, foi executada com caracteres redondos e itálicos,

de vários tamanhos. Os exemplares são EXTREiMAMENTE R.VROS e muito presa-

dos dos Bibliófilos. O nosso é de muito apreço, pois que, salvo uma ligeira recom-

posição no canto superior de algumas ft., está optimamente conservado.



NAVFRAGIO
£ LASTIMOSO SVCESSO
DA PERDIÇAM DE MA.
nodde $0x1(2.^ Senulucda^Ã^ Doru Lià'

noíáeSáíuamoIScTfif fiJho«.vin<loda ha»

ihpm. eílc Reyno na nao chamada oga -

fiáo grande S.loâoquctrperdco no cabo
de boa Efper^n^a, na cena do Natal

E a perigrlnacão que tiucrao rodeando íerrai' de ú^

Jres mais de joo. le^oas tè fac morte.

Ctmfofto em "verfo heróico^^ oBaua lí»

mafoTferommo Qprtt %eaU

Dirigido ao cxcelcnnfsírao princípO' Thcadofe
DriBjaf ds Bragança,& Barcc!io5,Marqucs de Vá
lauiçofajCondedc Ourcm.Scãordâsviiias dAs-

r9yollos,& PorceL Stunma Cdíadadc.

Çtm licen£4d4 fanCfit Jnquijt^âo .,tf<h ordinmt^

Ks cRcina de Simão Laj^se.

[om pnuitegto ^eal por de^ annfi.

M» O. XCIIIL
• Fac-simile» do frontispício da obra descrita no Catalogo sob o

"••^'*^-
(Pag. 258)
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917— Corte Real (/crowímo).— Svcebso do seqvdo ceh- || co de Div :, ..

(Ho fro^itispicio liamos a exacta reprodução que segue)-

(O original tem mais 32""" de allu)

In-4." de, além da portada que fica reproduzida, XIV 11". (prels.) inunis. e

516 nunjs. K.

As XIV pags. prels. compreendem: Licenças (a primeira, datada: "-xv). de ,, Feuereiro

1574.>, é de Fr. Bartolomeu Ferreira) (I);; -ALGARA.' (Gaspar de Seixas o fez em
Lixboa a 21 Dagosto

||
de 15TJ...

II lorge da Costa o fez es- 1| creuer.») (II); «TA-

VOADA.» (impressa 4 duas colunas por pag. -pags. III a V-a VI está em branco); EP/-

GRAMA DE LVtS\\Aluarcz Pereira, (são duas oitavas-pag. VII); 'SONETO DE
DOM JOROEide Meiíefes.- c -E/^/QRAMMA SVA.> (VIII); <SONETO DE PÊRO
DANDRADE\\de Caminha.-. (.X); <EPiaR.AMMA.\\do doctor Antoiúo Ferreira.' e

«AD LECTOREM. (.XI) ; .EPIQRAMMA PETRI LANDIM H Hieronymo Corte Real

authore|liIIurtrilsimo>,e -DE EODEM>. (XII) ; »SO.VETO DE DIOGO 11 Bernaldcz..

(pag. XIII -a XIV está em branco).

'O0Á<^^'^
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Nas pags. 1 a 3 : 'CARTA AO LECTOR.. ; na 4 : PROLOGO :l AO MVITO PODE-
ROSO REYIIDOM SEBASTIAM, E PRIMEIRO 1, defte nome em Portugal, '! noflo

Senhor." ; e nas 5 a 516, o Poema, que é dividido em XXI Cantos. Em remate, apõà

o clássico jL^vs d:ío.>, o seguinte registo tipográfico;

"CE '"'pi''-"'' ''III l'ÍNLiija i_iur Anloiiiii tloiiralue;'.
||
iinpiellor. Aiiiio

lie 1574.»

Poema em 21 cantos e em versos hendecassilabos soltos.

O nome do autor vem somente nas poesias prels. registadas acima e na informação da

censura.

"A elegante e original portada, de que acima damos uma reprodução fac-similica, é bela

e primorosamente gravada a buril em chapa de cobre por Jcronimus.

Muilissimo estimado. Edição primitiva. Exemplar em perfeito estado, salvo o ter a por-

tada em reprodução foto-zincográfica, e as pags. 79 e SO manuscritas. — RARÍSSIMA.

918 Svccesso ilu stgvmlo uerco de Div. Estando Dom Joham M.izoare-

rihas por Capilaiii da fortaleza. Anno de 1546. Ficliiiciile copiado da Edi-

gam de 1574. Por Bento José de Sovsa Farinlia... Lisboa: .Va Ojjic. de Si-

mtio naddni Fnreira. Anno M.DCC.LXXXIIH. (1784). In-8.° peq. de XVI-

4.'J(i pa(;s. E

Reimpressão apreciada e já pouco vulgar.

C? yl9 -Cortes de Lisboa dos annos de 16'.)7 e 1698. Congresso da nobreza. Lis-

boa: Na Tijp. da Acjdemia H. das ,SJiencias. Anno 1824. In-foi. de V-124

pHgs. B.

-y 1 920— Costa {D. António da]- O Clirislianismo e o Progresso, por... Lisboa:

Iinp. Nacional, 1868. In-R.» de IV-180 pags., afóia uma do índice e uma
em branco, finais. E.

921 Historia da instrucf.ão popular em Portugal, desde a fundação da

C'

^

. monaroiíia até aos nossos dias, por... Lisbofl : Imprensa Nacional, 1871.

In 8.0 de IV-320 pags. E.

Exemplar com dedicatória autografa, ofertiva do autor ao Visconde de Azevedo.

—^ 923 Três mundos. Lisboa: Iwp. Nacional, 1873. In-8." de VI-357-I pags. E.

Estimada. Primeira edição. Pouco vulgar.

* 923- Costa [Fr. Bernardo do)— Historia da militar Ordem de Nosso Senhor Je-

sus Cliristo, dedicada a el-liey D. Josepli 1, nosso Sentior. (Crut da Or-

dem). Coimbra: Na Ojfic. de Pedi-o tíinioux Mercador de Livros. Anno de

1771. Com licença da Real Mesa Censória. In-4." de VIII tT. prels. inums.,

314 pags. nums. e mais 1 de erratas, E.

Comprehende o catalogo e noticia dos Mestres que em Portugal teve a Ordem do Tem-

plo. O front. e as diversas cruzes da Ordem são impressas a preto e a vermelho.

Com dois <*fac-similes' gravados em madeira, reproduzindo varias inscripções. Esti-

mada e pouco vulgar.

924— Costa {Cláudio Manuel da.—GlaucesteSalurno).—Orbas (stc)de.,. Coim-

, .-. bra : Na Oljic. de Luiz Secco Ferreira, 176S. In-8." de X.\IlI-320 paginas. E.

Edição primitiva das obras de Cláudio Manuel da Costa, apreciado poeta brasileiro.

Bom exemplar. Rara.

9íá5- Costa (Dioyo da)— Relatjam dHS guerras da índia desde o anno de 1736

até o de 1740. Lisboa: Na Oflic. de António Isidoro da Fonseca, 1741, In-l,"

O O

^ /'
/) c> de 13 tT. inums. C,

^ '^ Opúsculo interessante e estimado. Muito raro.
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Relação i1o nmifr.iiíio i1a nno S. TIioiik'' . — Vfjase Gomes de Brito

{Bernardo).

Costa (l>. Francisco rfu). — Si rniniii . . . Nti Aiilo da Fé .. de Évora...

l(i-Jl.— Veja-se : Avios de Fé [$eriiiijí's de).

Costa (P. Gabiiel (in).— .Sermão. .. — Veja su: Ililncãu das ij:e(ii>ias . .

,

V)26— Costa (Padn- Iliidiv). — O iiitu itirieraiio r.a pcrfíjiinaçrio a Roma. iio 9^

S

—
C)

anno do jiihiUii sactrdotal ilu santo Pailio I.iTio XIII. Purln; António Hen-

rique Mirgado. Fdilvr... If-ÍV. ]n-S.o de 278-1 pags. E.

927— Costa [l.ui: rfnl - Rcllexos. 1'nesias p prosa .ária. (Orii;inal e traduzida),

por.. . I.islua: Ti/p. inirctful. ISSl'. In 8." de XX-14(>-1I pags. E.

928— Costa Alemão (Monidl i/d).— 1'\ relologia thcorica e philosophica, on In-

lluencia dos systemns médicos na ( xplicaeão dos plienomonos febris,

por... Coimbra: Ittipr. da imtersidrde, If^bo. ln-8.° de 269-1 pags. E.

9^9— Costa Araújo {Anlonio Josc íí»)— lielaeaõ dos favores, que Deos nosso se- X1^A'~0
nhor faz a PoiUigal jiela sua sagrada imagem dos Passos do Convento da

Graça de Lisboa. Composta por... (Vinhieta tipográfica de ornamento)

Lisboa : Na Cjjic. du Doutor Manoel Alvarei Solano do Viúie. Com as licenças

necessárias. An)io de 17i>S. ln-4.° de 8 pags. B.

Peça interessante. Rara.

9.30—Costa de Andrade (Scbuslião (/<i) — QVAEST10N.\- || RIVM VARIAE ^ ^
THEOLO-

II
Gl.E AU EXPI.ICATIOMM SANC- !|

T.E BVLL.E CRUCITAT^. ^ /tA^ O
I!
AUCTOHF

II
DOCTORE SEBASTlANO

[1
Acofta de Andrada Olyfiponeníi,

olin Collega in Régio Ditii
||
Pauli CoUegio Coninbricéíis Academiae : nnnc

vero Ca- li
nonico Magiltiali Ecolefia? Eboreníis, & in DiiHceíi illius eiul-

dem Cruciatae nuper Com- |1 miílario Apoflolico.
||
(Escudo d'armas (aberto

em madeira) de D. Miguel de Castro, a quem a obra ó dedicada) 1 C\M
PRIVILEGIO,

i;
EBOIÍ.F

I
Ex oHiiina EDimanuelis de Lyra Vt iuer/'itatis Ty-

pugraphi.
\\

Eã-pen/;s .Iiu-ío)íí.
||
ANNO M.DC.VI. In 4." de 11 tT. (prels.)

imims. e 190 nums. na fret.te, e mais VIU inuins , finais. E.

.^s II ff. prels. inserem: frontispício e Licenças. No fim da frente da ff. IQO este novo

registo: <EBOR^'\,Ex Ollicina EM.MANVELIS de Lyra. !' fexta die Septembris.

Anno M. DC. VI. ^
; no verso da niesni.i H., as ^Errata notabiUa corrigenda. : e nas

VIII ff. finais inums. : Dedicatória: * ILLVSTRISSI.MO, AC REVERENDÍSSIMO
DO- MINO MICHAELI A C.\STRO :; OLYSIPONENSI ARCHIE- [ piscopo.

;
Dí>-

ctor SEB.iSTI.ANVS Acofta de Andrada... ceternam in Domino exeptat felicita

rdm.S Proemio: -AD STVDIOSVM '! LECLOREM.-; e «INDEX H QV.\ESTIONVM-
PROOE-;, MIALIVM.. (a duas colns. par pags.).

Livro estimado. Raríssimo. Belo exemplar.

931-Costa e Silva (Josc il/<ir!rt do) - ENSAIO II
niBLIOGRAPHICO-CRITlCO

|| /ff^Q^OO
SOBRE OS MELHORES

|i
POETAS PORTUGUEZES.

\
POR||...l! Sócio / ^

Correspondente da Academia Real das Sciencias de
||

Lisboa,...
\
D.'\DO

A LUZ
II
pelo Editor

il
.lOÀO PEDRO DA COSTA. 1| || lisUíin :

||
.Y.á

IMPRENSA
II II

1850 (a I8õ'>). In-S.", 10 vols. K.

Obra interessante e estimada ; ainda hoje única que, no seu género, possuímos. Belo y
exemplar. Já para no mercado. //7 -> ^

932 — Costa Goodolphim— As Misericórdias. I.iabun. Imp. Xuiional, 1897. Iii-8.°

gr. de 460-1 pags. E.
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933— Costa Lusitano {Leonel da)—A Conversam. Meraculosa da felice gypcia

peniiente S. Maria. Sua vida, & morte. Composta em redondilhas por...

C natural de Santarém... Lisboa: A cvda de Pedro VansibecarpeL M.DC-
LXXir. (1674). ln-12.o de YI fí. inums. e 368-1 pags. E.

Peq. defeito no frontispício e na primeira follia. RARA.

Costa Lusitano {Leonel do)— Af, Éclogas e Georgieas. . — V»-j;i-se; Virgilius

itaronis (Publivs).

934- Costa Macedo <A(,o)iinho José dfl)-CATALOGO
|| DOS LIVIÍOS, QUE SE

HAÕ DE LER
|1
PARA A CO.NTlNUAÇAt'"»

||
DO

||
DICCIONARIO DA LÍNGUA

^ ^ rORTUGUt-Z.A
II
MANDADO PUBLICAR

!1
PELA 1| ACADEMIA liEAL DAS

SCIENCIAS
II
DE LISBOA, li (Marca emblema da mesma Academia)

jl
LIS-

fíOA :
II
!SA TYPOGHAPHlÁ DA MESMA ACAUEMLA

\\
1799.

\\
(:om iieença

de SUA MAOESTADE. In-4.'' de fronlispicio e 153 pa^s., além de (ima

em branco, final. E.

Catalogo interessante e muito apreciada. Exemplar de bastante apreço e valor, não só por

ter pertencido ao notabilissimo escritor Camilo Castello Branco, de que tem o res-

pectivo autografo, mas ainda por estar enriquecido de valiosos acrescentamentos e

notas de IVlonleiro de Campos, firmadas á pena, não só nas margens mas também
em numerosas folhas de papel em branco, — umas intercaladas e outras apensa? em
continuação das impressas. -Raro.

935— Costa Mattos (Fíffii/e de).— Breve discvrso contra a herética perfidia do

Ivdaisrro continuada nos presentes apóstatas de nossa Santa Fé, com o

que convém a expulsão dos delinquentes neila dos Reynos de Sua Mages-

,^JI ^ r\ lade, v(s suas n olheres & Filhos; conforme a Esciiptura S.igr.ida, .Santos

/J O/P- Padres, Dirtilo Ciuil & Canónico, & muitos dos políticos. Dedicado á pro-

tecção do llluslrissiiiiO ó' Excellentissinio Senhor Dom Mitiuel de Meneses

Duque de Caminha... Gouernadar da (alidade de Ceit;i. Por Vicente d,i

Costa Mattos. (Vinheta representando o Calvário,. Em Lisboa, por

Pedro Crae.*bieck, Impressor dei Rey. Anno 1622. In-4.° de XVI tf. prtls.

inums., 14tj nums. na frente e XVI mais inums., com o Jr.dej-. E.

Estimada. Primeira edição, já rara.

Honras christSs nas afrontas de Jesv Cristo, e segvnda ^arle do

primeiro discurso contra a herética e perfídia dojudaismo. Continuada nos

presentes apóstatas de nossa S. fé com a ronveniencia da expulsão dos

sobreditos herejes, em ordem, ao serviço de Deos nosso Senhor lí-' ao

pioueilo pai licular deste Reyno. Debaixo da prolecçam do 111."^" & F.xc '"°

Senhor Dom Manoel de Moura Coite Real, Marques de Castel Rodrit^ii, l^c.

N:<'. Por Viotnte da Cesta Mattos. 16. (Escudo d'arnias do Marques de

Castel Rodrigo) 25. Com todas as licenças neíessarias. Ihi, ili, anuo ii2õ.

In-4.° de XX III ff. (prels.) inums., 160 nums. na frente e XVIII mais iniirns.

lie Index. E.

Apreciada. Primeira edição. MUITO RARA. Belo exemplar.

9y>G- Costa Paiva {António do).—Aphorismos de .Medicina e cirurgia praoticas.

Por... Porto: Na Typ. Ctnmernal Portuense, ISS: . ln-8.o j^ XXV-191

pags. E.

No mesmo vol. está encadernada uma outra obra medicinal, em francez, a qual é ilus-

trada com duas bonitas gravuras.
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/Mi-'
i137—Costa Perestrello 4 Galvão [Veàro da—, Fnmcisco)- Obras inéditas dos

nossos insignes poel.is. .. Coevo do grande Luis de Camões, e. .. Estri-

beiro do Duque D. Theodozio, e de muitos Anónimos dos mais esclareci-

dos Séculos da Literatura Portngueza, Dadas á luz fielmente trasladadas

dos seus antigos Oiiginaes.. . por António Lourenço Camintia... Lisboa-

Na Offlc. de António Gomes. Anno M. IJCC. XCl. . . ln-8.» peq. de IV-XXXIII-

2o2 pags.

—Obras inéditas de Aires Telles de Menezes, da illustre Caza de

TJnhaõ, e ayo do senlior rei D. Joaõ II. De Estevão Rodrigues de Castro, c

de outros Anónimos... Dadas a luz... Por... Lisboa: Xa Offic. de Feiiiipe

Jozé da França, e Liz. Anno M. DCC. LA'A'AA'7/. . . In-S.» peq. de XXXVIII-

162-11 pags. Em um vol. E.

Estimadaf e pouco frequentes. Bom excuiplar.

Costa Soares (Dr. J/anue/).—Sermão.. . no acto da Fee... de Coimbra...

1627.— Veja-se; Aulos de Fé (Sermões de).

938—Costumes e trajes dos religiosos de diversas Ordens Monásticas.—127 ,/r C>Í7\ O cD

lielas gravuras do século XVII a XVIII. Em um vol. in-fol. peq. E.

Colecção interessante e muito apreciável. Rara.

Cota {Rodrigo dt).—Coplas de Mirgo Ruvulgo. . .—Veja-se: Crónicas...

Cotte (JVacisse).—Le Maroc conlemporain—Veja-se : Figuier (Louis).

939— Couctiy (fiarão ^^osíw/io). — Considerações sobre as ordens religiosas, ^cÃ Ç"—

o

olTerecidas aos amigos das sciencias pelo... Traduzidas em poituguez. '''^^

Porío.- iVa Tjp. àe S. J. Perdra, 1846. In-8.o peq. de 80 pags. E.

Encadernadas juntamente ha varias outras obras, de diversos autores e sobre diferentes

assuntos.

940— Coupry (//.). — Trailé de versification arahe, par... Leipzig: Impr. W.

Drtigvlin, ISlõ. In-S.» gr. de XXVMV-206-IV pags. E.

941-Courbef (Pierre).-Analogies de la sciencie et de la religion, par... /^ ^ CD
Première (et deuxienie) partie. Paria: Bloud et Barrai, 1900. In 8.° peq.,

2 tomos de 62-1 e 66-11 pags., etn um vol. E.

Encadernadas juntamente ha outras obras da mesma colecção («Siences et Religion
!

>•

Études pour le temps présent»). /jU S (~)

9i2—Couselro (O) ou Memorias do bispado de Leiria. Braga : Typ. Lusitana,

1S()8. In-8.° de 11-371 pags. e uma folha desdobrável. E.

Estimada. 1'ouco frequente.

943—Cousin (T'.)—Cours de THistoire de la pliilosopiíie. Par... Introduction ^ ^^~ ^
a rHistoire de la Piíilosophie. Nouvelle édilion, revue et corrigée. Parif

:

Didier... ISAl. In-8.° de lV-IV-444 pags. E.

944_^ Conrs de rHistoire de la philosophie, par. . . Histoire de la Philoso- ,

phie du XVIlP siécle. Mouvelle édilion, revue et corrigée. Paris: Di- /^ {P O
dier. . . JSJl. In.8.», 2 vols. de lV-IV-472 e IV-503 pogs. E.

Coutinho [Fr. ylwíonío)—Sermão. .. no auto da Fee... de Évora... 637,

—Veja-se : Autos de Fé {Sermões de).

945—Coutinho {D. Gonçaío)-Discvrso da Jornada de D. Gonçalo Covtinho a
f/n/y^r' B

Villa de Mazagam, e sev governo neila. Composto pello mesmo D. Gonçalo V^ ^^

X^O co
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^oi o o

Covtinlio. E oflerecido por elle a El-Rey nosso Senhor D. Philippe iii de

Porlvgal. Em Lisboa. Com (ndas as licinruí necessária». Por Pedro Craesbeeck

Impressor dei Ruj. .Anuo lti-29. In 8." fie i\'-lT'i- pngs. K.

As IV folhas prels. compreendem; frontispício (I); tApptobaçaõ. (do Dr. Frey Mel-

chior Dabreu) (frente d,i H. 11); 'Licença do Sancto Officio.'; ^Licença do Ordinário.-;

<'Liceafa da Meís.i do Pa(o.> (verso da mesuia H. 11); Dedicatória (frente da ti.

111) ; e Prologo «AOS LECTORES.- (verso da H. III e toda a IV).

Livro clássico e muito presado dos Bibliufilos, qiic o consideram um excelente modelo
neste género de literatura.

Bom exemplar, salvu o frontispício ser em reproduç.ão foto-zincográlica, mui e>acta e

primorosamente e.vecutada.- Bastante raro.

9í6-Coutinho [Fr. //.i-inoi — PRO.MPTV.ARlO
1| líSl-ílUTVAl-

1
SOBHE OS

KVANGELIIOS
I!
DAS FESTAS DOS SAMOS, (JVK |!

a Igrej'i Caiholjea

c lehra pollo discurso
|i
do anno.

|! PlilMKIKA PAHTE
||
OVK CONTEM OS

OS DAS SOLE>INIDADES||da Rainha dos Santos, Mãy de D< os.
i

& Se-

nhora nossa.
II
COMPOSTA POLt.O PAIiRE I.F.YTOR FREY

||
Ignacio Cou-

tinho natural de Coimbra, Religioso da sagr.ida Ordem dos
[! Pr-Ladoies

da prouincia de I'oi Itii/al. .. [tom um iMpinso elinrho par.i lodos os

Euangelhos do
i!
Icrnpo, i^i festas do anno.

||
lURltíIliA AO iLLVSTIllSSIMO

E REVERENDIS- II .suuo sei.hor Dom Rodiiíío da Cunha . ||
Aum (Vinheta

com a imagem da Virgem da Conceii.';"io) ICCÕ. |j KM LISBOA.
\\
Com Iodas

as }icença$ neceisarias. || Por Lniirenro Craesheerk Impressor dei Ilej/. In-lul. de

de VlII II. (prels.) ii.uriis., 2!í'i nums. na licn.e e inais 1>.\XV1 iniims. para

o LNDEX.

As VIU folhas prels. inserem : titulo; Licenças e Aprovações ; Dedicatória a D. Rodrigo

da Cunha; •PROLOGO :' AO LEITOR..; e ..INDEX DOS TRATADOS, E CONSI-
DERAC.OENS;; deste liuro.»

—
:

MARIAL
il
O

II
Promptuario Espiritual

||
Sobre los Euangelios delas

Fieslas || de ht Reina de los Sai. tos || MARIA ||
... |1 COMPUFSTO ||

Por El

R. P. Ltclor...
II
En Lengua Portuguesa; TRADUCIDO 1! En la Cbstellana

por el R. P. M.
II
Fr. Franc. Palau de la misma Orden. ||

DEDICALO [ A D.

Peilro Ruiz dn la Escaleia
|| I Qiiiroga. . . ||

Pedro Coellio ; a cuia Cosia se

Re
II
pile su Impression; Eu Mndrii,

j
En la Jmprenta Ihal Aí.o. ICAl . In-

fol. de, alf^m de uma portada gravada, VI follias (prels )
iniinis., 3!i3 [lags.

nums. e mais LXIII ti. iiiums. para os ÍNDICES finais.

As VI folhas prels. compreendem: ante-rosto ; Dedicatória -A DO.M PEDRO RVIZ DE

I
LA ESCALERA I QVIROQA, 1| ...>; Aprovações; Suma dei Prívilejio : fce de

Erratas.; Suma de la tassa ; e .ÍNDICE DE LOS TRATADOS, V !' Consideraciones

deste libro.»

PROMPTVARIO
ii
ESPIRITVAL || DE ELOGIOS DE LOS

||
S.ANTOS.

IICONTIKNE AI.GVNaS FESTIVIDADES || De los mas ilustres Heroes, que

la Iv^lesia C;ilolica
li
celebra por el discurso dei ano.

||
PREDICADOS LOS

MAS||En la inuy noble, y leal Ciudad de Seuilla. Ij
POR EL.. || OBRA

POSTVMA DEL AVTOR, 1|
Repilela à la ICstampa el por Fr. Fdipa de

Acosta... I!
niRlCELA

II A DO.\ PEDRO DE AMEZQVETA...
||
Lleua três

ladicts...
II
O 'N VN COPIOSO ELENCO 1|

Para los Euaiigelios de Aduien-

to, y (Juaresma . . |l Segunda (peq. vinheta) Impression."
||
CON PRIVILE-

GIO
li
KiV MADlltl), Eu ia luiprenta Real .iíw 1C50. . Inlol. de XIÍ p^fgs.
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(prels.) inums.. 372 nuins., e iii.iis 172 imims. para os Elencos.— Os (rfs

loh. E. .

As XII pags. pieis, compreendem: frontispício; Dedicatória .A D. PEDRO DE AMES-

QVETA, &C.Í (encimada pelo seu escudo d'armas, gravado a buril em ctiapa de me-

tal : /««;; de Noort F.) ; Prologo «AL LECTOR.>; Suma de Príuilegio ; Suma de

Tassa. ; Fee de Erratas. ; Licencia dei Ordinário (e outras); e «IMDICE DE LOS

TRATADOS DESTE SANTORAL, |1 con las Consideraciones que en el se esplican..

A artística portada alegórica do touio 11 tem no alto a imagem da Virgem, e no centro

da base o escudo d'armas de D. Pedro de Ruiz : É gravada a buril em chapa de

cobre e está assinada: Pedro Coelto Ênvcnit.- Hcrmnii Pamiceh Exsculpsit.

São muito estimadas estas prédicas de fr. Ignacio Coutinho; e os exemplares das três

partes extremamente raros.

O presente exemplar pertenceu ao nolabilissimo romancista Camillo Castello Branco,
.

que lhe firmou á pena, em uma das guard,is do tomo primeiro, esta curiosa nota :

'A 2." e 3." partes foram escriptas em castelhano pelo m."" fr. Ignacio Couti-

nho e impressas em Paris em I6J6 c W47 . A primeira parte é rara e estimadís-

sima pela pureza da dicção.

>

Camillo Cast. Br."

947— Couto {Anlonio Maria do)— Dicciormiio ila maior parle dos termos homo- /

nymos, e equívocos da lingua portugueza: Augn.entado com huma grande -íj^(^c2>
cópia de vocábulos téclinicos, e sua etymologia ; e enriquecido com mui- /

tos adágios da lingua, e trechos de historia, ciilica, e antiguidades. Seu

aulhor... Lisboa: Tijp. de Aiilonio José da Itocha. . . 1842. In-fol. de VIII-

432 pags. E.

Apreciado. Tomo 1 e único que se publicou.

Couto {Diogo do)—Décadas du Ásia de...— Veja-se: Burros {João de).

948 Observações sobre as principaes causas da decadência dos porlu-

guézes na Ásia, escritas por... Em fóima de Dialogo, com o titulo de OÁ-^O
Soldado Pratico. Publicadas de ordem da Academia Real das Sciencias de

Lisboa, por António Caetano do Amaral... Lidoa: Na Ojfu:. da Acad. Real

dnf Scienna*. Atino M. DCCXC. In 8.» gr. de XIV-11-161-110 pags. E.

Apreciada e pouco vulgar.

Relação do naufiagio da nao S. Thomé... em 1589.—Veja se : Go-

mes de Brilo {Bernardo).

949-Couto Browne {D. Mana da Felicidade— Soror holores)— VIRAÇÕES DA ^;^ O^
MADRUGADA.

||
(Vinheta tipográfica ornamental)

||
Ííi.-W. (S. iiid. de lagar

da impr.—PorIu-?). In-S." de VI-240 pags. E,

Poesias muito apreciadas. Excelente edição, de tiragem uuiito limitada e só destinada a

brindes. -Rara.

930— Couto Guerreiro {Miyael rfu)— Epigraminas porluguezes de... Lisboa: 'M^
'^~~O

Nu Ofíic. 1'atriurchal. M.íiCC.XCIll . . . ln-8.° prq. de 4^5 pags , afora três

em branco, finais. E.

951 Sátiras em desabono de muitos vícios, e elegias sobro as misérias / ^ ,-

do lioiiiem. Lishoa. Na Offn-. de Fru ncism l.niz .Imeno, 1780. In-8.° de XV- /ri -> <0>

405-2 pags. E.

9.52— Couto Pestana (Jost- t/o) — Quitéria Santa. Poema sacro. Na Offic. de Jo-

!e//i Lopes Ferreyra. M.DCC.XV. (lllõ). ln-8.» peq. de IV 219 pags E. ^f^ O à
O Poema é em oitavas e dividido em doze Cantos. -Estimado e RARO. Bom exemplar.
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O

953—Crasset (P. Jfa>i)-HISTOJBE
||
DE

|1 L'EGL1SE ||
DU JAPOiN. L Par M."-

TAbbé de T.
||
TOMO PREMIER. (et Second)

|]
(Logar de artística vinheta,

, (^ aberta em madeira)
i|
A PARIS,

||
Chez Eíítjenne Michallet, premier

|i
Ivi-

*. priíneur du fíoy,
\\
rue S. Jflrtyues, « VImage

\\
S. Paul, prés la Fontoine S.

Seveiin. || ||
M. DC. LXSXIX.

\\
AVEC PRIVILEGE BE SÁ ME-

JESTE'. In-4.» gr., 2 vols. de XXYllI pags. (prels.) inums., 659 nums.,

e mais XI inums., finais, o 1.°; o X pags. (prels.) inums., 678 nums. e

mais VI inums., finais, o 2.° E.

.^s XXVllI pags. prels. cio volume primeiro inserem: titulo; ^PREfACE]] Sur la créance

gu'ori doit à cette Histoire :\] Et jjorquoy Vou a'y rappofic poin.t\\de Mtracies.*
]

.ARGUMENS ' DES LIVRES CONTENUS || dans ce premier Volume.; e -PWK/-
LEOE DO ROY.' ; e as XI finais a .TABLE H DES MATIERES.»

As X pags. prels. do volume segundo: titulo, e ^ARQUiMENS II DES LIVRES CONTE-
NUS |i das ce second Volume.» ; e as VI linais a «TABLE H DES MATIERES.>

Obra importante para a historia do estabelecimento e progresso da Igreja no Japão, e

bem assim das missões que predicaram a Fé cristã no Oriente. Enriquecida com
muitas gravuras a buril em chapa de metal (impressas em separado do texto), as

quais reproduzem os diversos usos e costumes dos naturais d'aquele grandioso

país; pagodes e outros edifícios; etc.-Muifo estimada. Primeiía edição. Rara. Bom
exemplar.

954 HISTORIA
||
DA

|i
IGREJA DO JAPAÔ,

||
EM QUE SE DA' NOTICIA

DA PRIMEIRA ||
entrada da Fé naquelle Império, dos costumes da-

1|

O quella Naçaõ, gentes, suas terras, e cousas |1
muito curiosas, e raras, para

os Eruditos |1
estimáveis, e para todos gratas.

||
ESCHEVEOA EM FRAN-

CEZ
II
O

li
... Da Companliia de JESUS. 11 TOMO PRIMEIRO.

|| E correndo

já traduzida em Italiano.
||
Aparece agora dedicada

|1
a

||
S. Fran-

cisco 11 Xavier, ||
Primeiro Apostei daqnelle Gentilismo ; E VERTIDA

KM PORTUGUEZll PORII D. MARIA ANTO.NIA
||
DE S. BOAVENTURA E

MENEZES,
li
LISBOA :

\\
Na Ofíicina de MANOEL DA SYLVA

\\ || M.

DCC.XLIX. 11
Com as licenças necessárias. In-i.", 3 vols. de XXXVII-

642, XII-560 e VIIl-643 pags. E.

As pags. prels. III a VII do tomo I inserem a Dedicatória a S. Francisco Xavier.

O3 títulos nos frontispícios são impressos, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Obra muito interessante e curiosa. Estimada. Belo exemplar, mas falto das gravuras que

a edição contem. -RARA.

p 955—Crébillon— CEuvres de... Paris, Stéréotype d'Herhan. De 1'lmpr. d'A.

^
Ègmn. i815. In-12.o, 3 vols. de XXVIlI-23o, 313 e 197 pags. E.

Bom exemplar ; com encadernação coutempor.\nea.

950—Crétineau-Joly (J.).— Histoire religieuse, politique et iittérairedé laCom-
^ pagnie de Jesus. Compesée sur les documents inédits et aiilhentiques.

Paris. Imp. Simon Raiyn et Comp., 1859. In-8.°, 6 vol. E.—C. J.

Contem os retratos de S. Ignacio de Loyola, S. Franc. de Borgía, Pierre Claver, S.

Franc. de Hiéronymo, João de Brito, S. Franc. Xavier, etc, etc.

957_Creu2er {Dr. frédfric).—Religions de Tantiquité, considerées principal-

ment dans leurs formes symboliques et mythologiques; ouvrage traduit

fV O de 1'allemand du... refendu en parlie, complete et développé par J. D.
'^

Guigniaut .. Paris, Treuttel el Wurlz... M DCCC XXV. In-S.», 3 vols. de

IV-522, IV e de 523 a 960 e IV-528 pags. E.

Trabalho interessante e valioso.

Ò'í^

f/
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^«c^-

^-^'

9fi8— Criado y Dominguez (Jvan Pcí/j-j;.— Bibliografia de la Cruz Roja Espa-

Tiola, por el Secretario general de la Asamblea suprema Don... Nueva

Ediciôn, complelaniente refundida y adicionada. .. Madrid: Iinpr. y tilogr.

de Ernesto Catalã.. . 190.5. In-8.° gr. de 304-lV pngs. B.

Trabalho interessante.

Crónica— Veja-se : Chronica. .

,

959— Cruz (fr. ^go»/2H*o rfa).—Varias poesias do venerável padre... Lisboa.- C/íj^ /) Ç\
NaOllic. de Miguel Rodrigues,... M. DCC. LXXl. In-8.» peq. de VI-XXllI- / ^
1(53 pags. E.

Poeta quinhentista, muito estiniacia. Edição original e pouco vulgar.

StiO—Cruz {Fr. Bernardo da).—Chronica de El-Rei D. Sebastião, por . . publi- ^^ /f

cada por A. Herculano, e iJr. A. C. Payva. Lisboa: 1837. .Va Imp. de Ca- /^fiw^ ^ d
Ihardo e Irmãos. In-S." peq. de 446-XXXVn pags. E.

Apreciada e não vulgar.

901— Cruz (Fr, Hieronimo de la).—Apologia por la limpieça y nobleça de Es-

pana ai Excellenlissimo Sifior Conde Duque de OlUiares ProlVcto || Augus-

lal dei Grand Rey de las Espanas Filippe III Emperador dei nueuo mundo
escrita por el P.e Fr.

il
Ilieronymo de la Cruz lector deTIíeologia, y Monge

professo dei Real Monesterio de S. Hioronymo de Madrid.
||
Impresso En

zaragoça. In-fol. de portada gravada, 8-299 ÍT. nums. na frente e inums.

finais, contendo o «ÍNDICE COPIOSO DE || LAS COSAS NOTABLES...» E.

o titulo acima transcrito acha-se na parte interior de curiosa portada gravada a buril em
chapa de cobre, a qual tem no centro as íiguras da Fé e da caridade (?) rno alto o

escudo d 'armas do Conde Duque de Olivares, e na base o de D. Filipe IV?
' .\as 8 pags. prels. que se seguem á portada a Dedicatória : «AL |1

EXCELENTlS.mo
SENOR CO.NDE DVQVE 1| DE OLIVARES, DVQVE DE ||Sanlucar...» (subscrita

por Fr. Geronimo de la Cruz). Nas 299 imediatas, o texto da obra : «RESPVESTA
1|

APOLOGÉTICA
II
AL DISCVRSO DEL (IP. P. AGVSTLV SALVCIO

!I
DE LA OR-

DEN DE S. DOMINGO.» Este texto é impresso a duas colns. por pagina.

Na lombada da encarnação lê-se este titulo : -NOBLEZ.^ || DE li
ESPANA.»

Obra muitissima curiosa, não citada por Salva. Belo exemplar. -Multo rara.

962— Cruz [João Chrisoslomo da).— Melhodo breve, e claro, em que sem proli-

xid.tde, nem confusão, se exprimem os necessários princípios para inteli- //f (^
gencia da Arte da Musica.. . Por... Presbytero de habito de Saõ Pedro, //t -^ O
natural de Vila Franca de Xira. Com hum appendix dialógico que servirá

de Índex da obra, e liçaõ dos principiantes. Lisboa: Na Offi. de Ignacio Ro-

drigues. M.DCC. XLV... In-4.°de XVI-75-XXX pags. E.

Livro curioso e estimado. MUITO RARO.

Cruz {Fr. Juan dela)—§riftovia ir In JJjílcfin i\nc llljnmãfficrlffinrtico ij

STriportita...-Veja-se este titulo.

963— Cruz ^Fr. Maneio do^.— Espelhe spiritval de noviços. Composto pello Re-

uerendo Padre Fr. Maneio da Cruz, Geral que foy de nosso Padre S. Bento //-vf
neste Rej no de Portugal. Com as licenças necessárias. Em Coimbra por Aico. Á-y 'p^ C"^
lao Carualho Impressor da Vniversidade. Anno 1621. In-8.° de VIII ÍT. prels,

(a ultima branca) e 132 nums. na frente. E.

Clássico. Estimado. Poueo vulgar.
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^/

S)64- Cruz (Fr. Mcwel da].-FALA, QVE FKS
|| O P. Fr. MANOEL DA CfiVS

[:

Meftre em S. Theologin, Deputa-
|| do do S. Officio, ít das Ordens

!|
Milita-

res na legiinda inftnn
||
ein, Vigairo Geral da

ll
Ordem dos Pre-ado

1|
res

^ ^ da Índia.
||
(Escudo d'arnias reais porliiguezas)

||
NO ACTO SOI.EMNE. EM

QVE O CONDE lOAM DA H Silua Tello. (^ Meneies, Yilorey, ^ Capilaõ
Geral do Eflado da in-

||
dia, dei.ois de ter aclaniHdo, gr lurado o Sere-

nilsimo Hey,
|| gr Senhor, Dom loaõ, o IV, iiirou o Trinei- |l pe Dom Theo-

dofio, fen primoííenilo,
j ^ herdeiro, aos 20. de Oululiio. ||de 1G41

j De-
dicada ao meímo Conde Vilorey. {Lisboa. \a Ujlniim. de Lourenço de Anve-
res. Aniw 1642. In-/»." de 11 IT. iniinis. B.

A folha I é para o frontispicio
; na II vem a Dedicatória: «AO

]| EXCELLENTISSIMO
SENHOR lOAÕ DA

11
SILVA TELLO. E MENEZES, H Conde de Aueiras (datada

e subscrita no Imi
: Deftc Comieato de S. Domingos de Goa em 6. de\,Nouembro

M.
11
Capellaô de V. Excellencia. i; Er. Manoel da Crnz..) ; e nas resUntes o tevto

da Fala.

Tanto o texto da Dedicatória, couio o da F,Ua, ábrcni com uuia letra inicial decorativa,
gravadas em madeira.

Clássico. Interessante e estimada. Multo rara.

965- Cruz e Silva (António Diniz ííu).-roe.Mas do... Na Arcádia de Lisboa
Elpino Nonacriense. Lisboa 1807. (a 1817). Na Tyjmjrajia Lacerdina. [ina

£> Cj da Condeça ao Carmo. N." 1.". .. In-8 " peq., tj vols. E.

O l.o volume compreende os Sonetos; o 2.o, os idylos ; o 3.o, as Poesias Líricas; o 4.o,

as Poesias varia';; o 5.o, a primeira parte das Odes Pindaricas; e o 6.o, a segunda
Parte das Odes Piídaricas.

Muito estimadas e pouco vulgares. Bom e.templar.

9156-

:2^<Ap

-O Hyssope, poema herói cómico. Por... Nova edigão correcta, com
variantes. Prefacio, e Notas. Paris, Na Offic. de A. BMe. 1817. In-8 "peqO d6lX-XXXlII-l37-i pags. E.

Ornado com uma gravura alegórica : (Couche Jils Scnlp.) Inocêncio dá ao volume apenaí
.\XIV-17J pags. Não vulgar.

CRUZ (A)
!1
SEMANÁRIO RELlC.IO.SO...-Veja-se: CASTELLO IWANCO

(Can.Vlo j,

967-Cubero Sebastien. {Don Pfáro).—DESCRlPCION GENERAL
|| DEL MVNDO

II YIINOTABLES SVCESSOS QVE HAN
|1 SVCEDIDO EN EL

|| CON L\

/(^ K'^1r ^ ARMONL\ DE SVS TIE.MPOS.
||
RITOS, CEREMONL\S, COSTVMRHES. Y

||

J (j^n ^' Trages de sus Naciones, y Varones lluslres
||
que en èl ha ávido.

i|
ES-

/ CRITA
II
POR EL. . . II

. . . MISSlON.AlilO ' Apostólico, Confessor General,
que ha sido, de los

jj
Exércitos dei Augustissimo Senor Emperador

||
Leo-

poldo, Primero de este nomhre, con-
jj tra el Turco en VngrJa.

|| DEDI-
CALA

II
A LA SERENÍSSIMA REYNA DE

||
LOS ANGELES, ílAItlA SAN-

TISSIM \ DE |! los Desamparados, y Protectora desta
| Nobilíssima Ciudad

de Valência.
|i ]|

En Valência : Por li^cnle Cahrera, Impressor, y ||

Librero de la Cíudade en la Placa de la
!i
Seo. Aiio itJ!>7. Vendense en la misma

hnprenla. In 4.0 de VIU tf. (prels.) inums. e 342 pags. nums. E.

As VIII folhas prels. inserem : titulo (acha-se emoldurado por tarja constituída de peqs.
vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas) ; uma gravura com a
imagem da Virgem, aberta em madeira); Dedicatória : .A L.\ SOBERA.^JA, Y

,
AV-

OVSTISSIMA EM EMPE-
: R.\TR1Z DE LOS CIELOS...'.; .APROB.ACIONS.^ e

Prologo .AL BENIQNO, V PIO LETOR.-



//«'O

AZEVEDO - SAMODÃES 2Õ9

As pags. 333 e 334 inserem a .TABLA DE LAS COSAS ii MAS .M EMORABLES QVE
CONTIENE ESTA DESCRIPCION || General de el Mundo, y Notablcs

l\
sucessos de

el.' ; e as 335 a 342 a «TABLA DE LOS SVCESSOS MAS ME- 1| morables de el

Naciniiento de Christo, y desde el Naci- 1| miento de Christo, hasta el ano I6S8.>

Estas "Tablas» são impressas a duas colns. por pagina.

A gravura com a imagem da Virgem ocupa todo o verso da H. 11 (prel.).

Obra muito interessante para a historia dos usos e costumes nas índias e Américas. Es-

timada. MUrm RARA.

968— Cuenca (Fr. Jcão di).— Gniiiinlica de la lengiia grfega. Su Aiilor el M.

Kiay... Maduil: Por Dvn Atitoi io <íf Savi)ia. Aiiode MDCCLXXXIX. In-4.°,

3 lomos de XVl-583 e XX-479 pags. E.

As XVI pags. prels. do tomo 1 inserem : titulo ; Dedicatória : «Al Rey y Reyna nueslros

scfiores».; «PrologO".; iTabla-.; e -Correcciones.». As XX pags. prels. do tomo 11 ;

titulo; «Advertência.»; «Tabla. ; e «Correcciones.»

Bom exemplar ; com excelente cncadernaçiio.

969—Cunha {Lir. Francisco do).- Oragani académica, panegyiica, histórica, "^«^/J ^
Encoiiiia.stica, Profano- Sacra. Que pelos felices succes.sos, e vicloriosas <^>^ '-^

armas de Angiislissiiia, e Sereiíissiiiia Rainha da Hungria, e Bohemia,

frc. Com a descripção do mesmo Reyno, e Corte de Praga, e das duas

viclorias do Ponáro, e Meno ; adornada de varias poezias, e ntuntos versos

dos milhorcs engenhos Portuguezes. . , Lisboa: Xa Ofíh-, Alvarense. A>ino

âe M.DCC. XIJU. Cum toãns aí li-ou-n^ nicefsartas. In 4.° de CGXLll 11 362

paiis. R.

A obra ê adornada de unia estampa de ante-rosto (Mkhael Le Bouteux fecit. Vlcsi-

pone. 1743) contendo o escudo d'armas da rainha da Ungria D. Maria Thereza de

Áustria ; p de unu gravura com o retr. da mesma soberana. Os exemplares acompa-

nhados das duas mencionadas gravuras são R.\ROS.

Cunha (Framúco íja).— Relaçam da prodigiosa navegavam da nao chamada

S. Pedro c S. .loão...— Vejase: Gomes de Biito (Bernardo).

97(J—Cunha iDr. .Iom- Anastácio da)—ComiJOsições poéticas do. . . Agora colii- /^ILO Q
gidas pela primeira vez. Lisboa. Na Tijp. Carvolhense. Anno de 181/9. In 8."

gr. de XVI-207 pags. B.

971— Cunha {D. Lviz da)—Testamento polilico, ou Carta i sciita pelo grande. .

.

ao Senlior Hei I). José I. Antes do seu governo, O qual foi do Conselho ^^^^^n^^ CD
dos Senhores D. Pedro II., e D. João V., e seu embaixador ás Côrles de

Vienna, Haya, e de Paiis, onde morreo em 1749. (Escudo d'armas leais

porlugiiesas). Lisboa: Na [mp. Regia. Anno ISW... In-4." de 66 pags. B.

Interessante, apreciado e raro.

072- Cunha [D. Hvdrigo do).— Advertências ao i\bile\ do anno de njil e seis-

centos & vinte. Ordenadas por Dom Rodrigo da Cunha Bispo do Porto, /^ ^
aos Parrochos, & (Confessores do dito Bispado. Oflerecidas a Dom Diogo //^
da Sylua, Marquez de Alemquer, iV;. Cum as tieenças Hf(e.«òiirias. Em Coim-

bra. Por NíCoUw Cxrualho, impressor da Vnivenidadc. Anno 1620. In-4." de

IV ff. (prels.) ituims. e 37 nums. na frente, sendo a l.'' encimada por 3 vi-

nhetas, uma d'elliis é maior e allegorica. Segue-se por fim : Litanias eí

prec(f rccilandne : in celebratione irhilei... (Yitiheta com as imagens de S.

Pedro e S. Paulo). Ibi., pelo metmo impr., 1620. De III ff. inums. E.

973 Catalogo, e Historia dos Bispos do Porto. UffereciJa a Diogo Lopes £^i^ J"' cP
de Souza, Conde de Miranda, &c. Por D. Rodrigo du Cunha Bispo do
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b'í^

Joir.

Í?il

^íi^

Porto. (Escudo d'armas do Conde de Miranda, grav. a btirih Por baÍTOj: No

Porto. Por João Rodrigvez Impressor de S. Senhoria. Com as licenças necessá-

rias. Anno 16S3. In-fol. de Xll ÍT. (prels.) inums. e 451 pag., II fT. com o

índice dos capÍLvlos, 36 com o índice das cousas mais notáveis e uma
de Erratas. E.

Inocêncio não regista as XII íí. prels., nem as 30 pags. finais.

Estimada. Primeira edição. RARA. Bom exemplar.

A mesma obra: — Nesl;i segunda impressain addicionado ; e com
Av suplementos de varias memorias ecclesiasticas desta Diocese, no discurso

de onze séculos illn.strado, por António Cerqueira Pinto... Dado ao prelo

pelo Padre Anlonio da Costa Porto. Parlo. A'a Olfic. Prototypa Episcopal.

M.DCC.XLIl. In-fol., 2 partes de VIII ir. (prels.) inums.. e 921 e 34C pags.

A que se segue:— Proirtiio, e ]irefi>crã(i prerin, ou iioni addilamento... De 33

IT. inums.

—

Em mn rol. K.

Edição também estimada e já pouco vulgar.

974 Explicação dos Ivbileos do :mno do 1(519. & de 1621. UlVerecida a

D. Diogo da Sylua Marques de Alenquer, Duque do Francavilla, do Conse-

^ lho do l''stado, &c. [Emvdo d'ainas do attclor). No Porto. Por loaõ Rodri-
'^

ijues Impressor. Anno "/Cfi". Com Iodas as licenças necessárias. In-4.° de

XXVIII li. (prels.) inums., 272 pags. e mais XXI ff. com os índices, ele,

também inums., além de uma em branco. E.

O frontispício c embelezado de cercadura impressa com filetes e peqs. vinhetas de orna-

mento, simetricamente dispostas. •

Estimada. Primeira edição. Pouco comuju.

9 75 Historia Ecclesiustica da Igreja de Lisboa. Vida, e acgoens de se\s

prelados, iV vaiões eminentes em Santidade, que nella florecerfio. (Jlíere-

cida ao Dvque de Aveiro, Dom Raymundo de l.ar.castro. Escrita em dons

í? CJ^ volvmes por D. Hodrigo da Cvnha, <.\:c. Primeiío volvnie [e iniico). (>onlem

dvas parles. Primeira. Da fundarão de Lisboa, até ser ganiia aos Mouros

por ti Rey D. AlTonso Henriques. Segunda. Do tempo do mesmo Rey, até

o reynado dei Rey D. João o I em q foy leuontada em melropolittina. Em
Lishoa. Com luenço de ,'^. Iníjuisição, Ordinário, & Poço. Por Manoel da Sylva,

anno 1642. In-fol de II ff. inums. e 300 nums. na frente. E.

A morte do autor impediu que éle terminasse este primeiro volume, que foi publicado

pelo P. jesuíta José d'Escobar. O prometido segundo vol. não chegou a sair.

Apreciada. Bom exemplar. Multo rara.

976 Primeira Parte,
|| DA HISTORIA ECCLESIASTICA DOS

||
Arce-

bispos De Braga, E Dos Santos, E Varões ||
ilustres, que florecerão

neste Arcebispado.
||
Por Dom Rodrigo da Cunha Aicebispo, ^ senhor dp

Bniga, Primaz das Hespanhas.
I!
Anno (Logar de grande gravura a buril

C) em chapa de cobre (/. de Courbes F.j, lendo dentro de espécie de escudo

a imagem da Virgem com seu filho Jesus ao colo, e na parte inferior o

brasão d'arinas do autor) 16i)4.
\\ Oiterecida A' Sereníssima Virgem

Santa
1I
Maria de Braga.

\\ i'
Em Braga, com todas as licenças necessá-

rias, por Manoel Cardozo mercador de /iuros.— In-fol. de VIII pags. (prels.)

inums. e 471 niuus., afora uma em branco, XLIII inums. e uma outra em
branco, finais.

As VIII pags. prels. compreendem: frontispiclo (I e II); Aprovações, Vistos e Licenças

para a impressão da obra (III e IV); Dedicatória: «A VIRQE.M || SENHORA NOSSA,
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1

PADROEIRA DA IGREJA, E|] Cidade De Braoa> (V) ; -PROLOGO»; e uma poesia

em latim, de FRANCISCOS PINTO
II
Da Veiga.. {VII e VIU).

Nas pags. imims. finais I a VI, o «ÍNDICE :1 DOS CAPITVLOS || DESTE LIVRO.» ;
nas

VII a XLIl, o «ÍNDICE DAS COVSAS MAIS |1
NOTÁVEIS QVE SE CONTEM 11

neste Iinto>: e na XLIII, as ^EHRATAS .

SuGUNDA Tarte,
II
... Ayno (iiit!iiiia giiivura (jue vem no fronl. da parle

prtcedente) || ||
ÍM., pilo n.eismo Impressor. In-fol. peq. de 'VIU fT.

fprels.) iniims. e 474 p:igs. iiums., além de 1V-XL\'II iniims. e uma em
branco, finais.

—

As duas partes em iíjual luimero de volf. K.

AS VII ff. prels. da parle segunda inserem : titulo (ti. I); Ordem para os vistos; «APRO-

VAÇAM DO PADRE
||
Reitor do Colégio da Companhia de |1 lESUS de Braga.» (da-

tada e subscrita: «Braga 3. de Agosto de lb35. \\
Francisco Cabra/. J (frente da fl. II);

Vistos de «Tr. Manoel do Spiíitu Saneio» e de -Dom Bernardo de Attayde Prior de

Guimarães., (o daquele datado de 1635, o deste, de 1636) (verso da fl. U e frente da

III); Licenças (verso da mef-ma fl. III); «DOM AGOSTINHO DE U Vafconcellos Ma-

noel, deuoto, & affectnolo
II
íeruidor, do lIlnUrilTimo, ft Reuerendif J simo Senhor Dom

Rodrigo da Cunha Ar- |' cebilpo Primas, eleito de Lisboa, elcre- I! uia efte juyzo fobre

a Hirto-
;i ria EccleriaCtica dei; Braga., (ff. 'V e V) ; «PROLOGO, (fl. VI) ; e Dedicató-

ria : eA VIRGEM t AC RATIS- 11 lima Senhora nofía.» (frenie da fl. VU— o verso está

em branco).

As primeins XLV pags. imims. finais inserem o «INDEX DAS COVSAS MÃES NOTA-
1|

neis que se contem neste limn^ ; a XLVI esta em branco, e na XLVII venr a lista das

ERRATAS.
.\s IV ff. inums, que se seguem as -174 pags. nunis. compreendem o texto de dois capitu-

tulos que faliam em quasi lodos os exemplares que aparecem no mercado. São eles ;

CAPITVLO 107. 11 Dos Jenios de Deos Pedro Aljonfo Abbade de Saiicta Maria de

Car- :, uoero ; Mendo, Pedro Garcia ; os Irmãos Frei Antão, ^j- Fructuo/o, ^ ou-

tros Religiofos de Sancto Ago/ti-]]n/io, Companhia de JESV, ^\\deSam Bento.^>

~e CAPITVLO \m.
,

Aduerte-icia d Hi floria.

O texto inserto nas folhas prels. desta segunda parte, e o dos ditos capítulos 107 e 108 é

composto com caracteres differentes dos utilizados no texto das restantes pags. dos dois

vols. da obra, e isto faz-nos supor que èle foi impresso em tipografia diversa da indi-

cada nos registos de logar e de data da impressão dados nos frontispícios dos mesmos

dois vols. Ha também a notar que o texto dos dois capítulos em questão é composto

a toda a largura das pags., emquanto que o dos restantes da obra vem disposto a

duas colns. por pagina.

Limitadíssimo é o numero de exemplares que tem aparecido com as folhas que inserem os

dois referidos Capítulos, as quais, sem duvida, devem ter sido impressas muito depois

das restantes que constituem os dois vols.

O nosso exemplar,—pelas raríssimas espécies que apresenta, verdadeiramente precioso,—

encontra-se ainda enriquecido de duas outras folhas que não fazem parte da edição ; a

primeira reproduz o brasão d'armas de D. Pedro, Arcebispo Primas, brasão que é

adornado de artísticos ornatos e muito habilmente iluminado, a cores e a ouro; a se-

gunda contem uma Cançam (manuscrita e de bela caligrafia imitando letra tipográ-

fica), encimada por esta epígrafe, decerto indicativa de oferta do exemplar : « Ao
IH."» E R.™ Senhor

;í Dom Pedro Arcbbisto
||

Pri.mas Elleito. 1| Com offerecim''°

deste Luro.' Esta Cançam, que não está assinada, supômo-la ainda inédita.'

A encadernação que o exemplar apresenta, contemporânea da edição e artisticamente orna-

mentada, a frio e a ouro, na lombada e nas pastas, é também de bastante apreço e

valor.

Obra clássica e muito apreciada; abundantíssima de noticias relativas a cousas bracarenses.

Magnifica edição; sendo o texto impresso a duas colns. por p.igíuas, e estas embelezadas

cnni cicadremení composto de dois filetes paralelaiuente dispostos. - MUITO RARA.

'77 Pro Sanctissimi D, N. Papae Pavli v. stalvto, nvper emisso in con-

fessarios faeminas solicitantes incoiifessine niotae, solulae queestiones ali-

quo(. Ctini facuUale Sanlce Inqvuitioni», Ordinarij, ^ Begis. Benavente : Apvd
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Mallhaemn Donalum, Aimo Díii M.DC.XI (Itil I). In-i." de VI 11. pieis,

iniinis., 128 niinieradas n;i frente, e iiinis H iniiins., coin os 2 Index. E.

O frontispício é adornado de tarja formada e impressa com peqs. vinlictas tipogiáficas de

ornamento.

Obra cnriosissima. Primeira edição. Muito rara,

O logar da inipressiio-BíJ«ai'fi;í/-scrá a nossa viila da Extremadnr.i desse nome (como

qner Ribeiro dos Santos nas Memorias da Litteratura, tomo S.o, pags. 141 a 147, ed.

de 1856) ou a cidade hespantiola do mesmo nome?
.\caso estaria cá em Portugal, algnm dia o impressor JVlatheus Monato?

97S Tractatvs de primntv Brnoharensis Eclesiap in vniversa. Ili-spanin.

^ è? Cvm Facnlt.ile svneriorvm. Bracharse. R.t ofjkini Joonnis Roderici Âmw Dín

M.DC.XXXII. (1(332). In-fol. de IV fí. íprels.) iniims. e 240 poss. E.

No froutis]iicio o escudo d*arnias do antor (gra\-ado a buril em cbapa de metal). Rara.

Veja-se : Conslitvivõr.i sytwdaeí dn Arcebis])ndo de Luhnn... 77.37.

979^Cunha Graciano (Fr. Frmidícu dn). — Helacam da prodigioza naveg.-irani

da nao chaniada S. Pedio, h S. loaiii da uomp.inhia de Mac.T", jior mercê

/ ^ Jí/^ C> ^^ milngrozissiina imagem de N. S. de Penha de Fran(.n . . Com a expli-

/ C' C i' caçam, e pintura da grande Cobra, que se acliou na dita Nao, e .^e criou

dentro cm liuma pipa de agoa . . Escrita por. . liicardo Kinega Fasciinh.

lÀnhoa : Nn iljic. de José da Sih-n da XiUiiídnde, auvo de 1743 , . . ln-4.'' de 31

pag-. B.

Na priíneiía pagina vem inua estampa (abeita em madeiía) com a imagem de N. S. da

Penha de França, e, por bai,'<o, a figura da cobra. Interessante. -Rara.

9s0— Cunha Matos {Haimindo .J ler di)—(^orocriapliia histórica li.is illins de S.

^ /^ _^ Ihoiiip, Principp, Anno B"m, e Fernando Pó. Escrita por B. .1. da C. M.

^7*-^ ^ p„ío. j,^p^ ^a Itcihin. 1843. In 8." do 13.3 p:igs. E.

Estimada, Bom exemplar. Rara.

,^ ^c— ^ 981 — Cunha Seixas (./. Af. rfa).—O Paiilitlieismo na arte. Cânticos e poesias

TKI '^ por... IMioa: Typ. da lUbl. iwrerMU. 1S8". Iii-S." de XE-279 pngí. E.

982-Cuplet (Fc/i;)c).—HISTORIA
|1
DE \N.\ (ilíAN SKNORA,

li
CHRISTIANA

|i

PE LA CHIN.A, II
LLAMADA

II
noívA (JANDIUA ,1

HIm
||
ilONDE, CON LA

OCASÍON (JVE SE II
ofrece, se explican Ins vsos destes Piielilos, el es-

|1

tnblecimifnto de la líeligion, los procedeies de
|1
los Missioneros, y los

exercícios de piedad
|i
de los nuevos Cliristianos, y oLras curió- H

sidades,

/ dignas de saherse.
||
ESCRITA

1|
POR EL R. P. FELIPE CVPLET, DE LA

|1

Compailia de .lesvs, Missionero
il
de Ia China.

||
COi\ LICENCIA ||

||

EN MADRID: En la Impreiíta de ;;
Antonjo Boman, .^rlo IfjfU. In 8 o peq.

do XVI pags, (prels.) ii'ums. , e 246 nums., além de mais duas initms.,

filiais, com a: «PROTESTA
||
DEL AVTOR.». E.

As XVI pags. prels. compreendem : frontispicio (embelezado com cercadura impressa

com peqs. vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas); .DEDICA-

TÓRIA "A LAS
II
GRANDES

II
SENOR.\S...; 'LICENCIA DE LA ORDEM..; -CEN-

SURA DEL R. P. M. JOSEPH LOPEZ\\de Ecliabura y Alcaraz. . .^. -LICENCIA

DEL ORDINARÍO .: CENSURA DEL R. PADRE PEDRO \\ de Espiítar. ..^
;

FEE DE ERRATAS. , LICENCIA.' ; e .SVMA DE LA TASSA'.

As 246 pags. nums. inserem o seguinte texto : De pag. 1 a 188, a «Historia de vna

grann senora... ; de 189 a 215: .COíMPENDIO
I,
DE LA VIDA, V Y MVERTE ! DE

IIDO.NJA CÂNDIDA,
II
SACADO

II
DE VN LIBRITO,

|;
QVE IMPRJMlo SV HIIO l|

D. B.\SILIO !,«/«>; e de 216 a 246: «CARTA [] ACERCA DE LA|imuerte dei Padre

//o4 ò o'
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Fernaii- do Verbiest, Flamcnco, de la Compahia de Jesvs, que siicedio a 28. de

Enero dei
|1
ano de 1688.- em Peklm,

i
Corte de de la Chi- |1 na. |1

ESCRITA POR EL
P. ANTÓNIO WThomàSf FLamenco de la misma Compania, que en lagar dei P.

Fernando, es nora \\ Profecto de la Mathe- \\ maticat.

O volume é enriquecido cora duas gravuras (de formato superior ao mesmo volume ^

impressas em separado) priniorofamente abertas a buril em chapas de metal : a pri-

meira contem o retr. de Dona Cândida Hiú na idade de 73 anos; a segunda :

FORMA CRVCIS
li
ex Argento, .Ere, vel Ligno Factae, cum qua Plurimi Sinenses

Neephyti Sepelmntur ad perpetuam sus opta' Fidei Christianan; monumentum..
Esta estampa faltava decerto no exemplar de Salva, pois que este nro a menciona.

O mesmo ilustre bibliófilo e bibliógrafo informa que os extmplares acompanhados da

gravura que descrevemos em primeiro logar, são extremamente raros.

Obra verdadeiramente interessante e muito apreciada. Belo exemplar ; bem encadernado

(inteira de carneira fina, de côr verde escuro), com as pastas ornamentadas a oiro.

-Assim completo, é Raríssimo.

983—Curado {P. Z)iogo).— Seimoens do 1'. Liogo Curado da Congregarão do /òp^^ O
Oratório de Listoa. OfTerecidos ao Espirito Santo.

Tomo primeyro. Wwhtia rom escudo ah gorico). Km flonio. Na offic.

de Aiilohto fínsnis. MJiCC.XIX. Com Ikniça dox Supeitures. ln-4.° de XII II.

inunis. e 42{> pags., alem de 73 de Injice.

Tomo segundo. ..— Ibi, pelo n.esn.o impressor, M.UCC.XIX. In-i."

t;r. de IV IV. prels. inums , 405 pags. e 66 mais com o InUcr.

Magnilica edição, em bom papel e adornada de lindas estampas e vinhetas iniciais de

desenhos de fantasia, grav. a buril, estando algumas assignadas: D. Emamel Goisalues

riel.-Viííc. Franceschiai Seul. Estimados. Bom exemplar.- RARA.

984— Curei {T. M.].— De la nature des sciences moiMles, oii de la raisoii et, de "^ O <3

la conscience dans leiírs rapporls avec la lei et la précepte. Par.. . A Pa-

1 1', Che: Dvforl . . 1899. ln-8.o de XVI-351 pags. E.

985 — Curtius Rufus {Quiulus).— Hisloria Alexandii Magiii. Cum trotis seiectiss.

Varioruin, Hadeii, Fieinsheinii, Loceiíii Blancardi, &c. Editio accu ralis- <J^ >3 ^
sima. Acciírante C.S.M.D. (E^te lilnlo aclia-se no centro de curiosa por-

tada gravada a buril em ch^pa de cobre. Na base da mesma portada o

registo): Amsldudami, Er Olficina Etzetiriano. CIj IjC LXlll. (1664). In-

8 "do lV-7ol-I-í)3 pags., afóia XLIV inuVns. finais, de LNDE.X. E.

Formosa edição Elzeverlana. Estimada. Bom exemplar.

986 De la vida, y acciones de .\Iexandro el grande, traducido de lengua .

latina en la espanola por Don Matlieo Ibanez de Segóvia y Orellana, Mar- ^J J<^ ^
quês de Corpa, . Am (marca do impressor, gravada em madeira) 1149,

Côn Prir.lesio. Ea Madrid: En la Imprenln de AuUmio Perez de Solo... In-

fol. de XXXIV i-ags. (prèls.) inums. e 336 niims., afora mais X inums. de

INltlCE DE LAS COSAS NOTABLES, finais. E.

As .XXXIV pagi. prels. compreendem : titulo (impresso a preto e a vermelho) ; Dedica-

tória : «A LA SACRA CWTHOLICA, Y REAL MAOESTAD DE NUESTRO REY. Y
SENOR DO.M CARLOS II. ; outra dedicatória: «AL EXCELE.MTISSIMO SEXOR
DUQUE DEL INFANTADO, Y DE P.XSTRANA, e.-c.; Aprovações e Licenças; <SU-

MA DEL PRIVILEGIO.-; SUMA DE LA TASSA.. ; -FEE DE ERRATAS..; TA-

BLA...; .BREVE NOTICIA DE JUAN FREINSHEMIO, Y QUINTO CURCIO, Y
JUICIO DE SU OBRA..; e «PROLOQO AL LECTOR..

Tradução estimada, única citada por Pelicer e descrita por Salvá (n.o 3441). Boa edição.

Excelente e.xemplar.

IS
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987-Curtius Ruius {QimUvs).-Q. CVRTIO
1|
DE' KATTl I»'ALfi;SSANDRO

1|

MAGNO, RF, ÍW: M ACKDONI, TIUDOTTO PEH M. TOM ASO 1'0[íCAC(;HI,

II
con ai. -une Aiiiidliliniii, ilii-lii.iralioiíi, & rnitiertiiiieiiti, & con

!|
uma let-

JL O C^ terá dWi.iíSSANDito :iil Aiiblolt-lc, dei silo deirin- 1| dia, íi. con la Tauola

copiosissiina ilelie cose notãÍMli.
||
ALI/ILI.VSTOISS. ET MOLTO REVÊ-

II

RENDO «IGNORE, IL S. EEDERICO (lONZAÍiA.
||
(Pcq. vinhela lip. de

ornametilo)
||
COiY PMMI.F.ÚU).

||
(r.rande e artística nunca do impressor

Giolito, a (|ual tem na liase o ifgistú da impressão): IN VINETIA AP-

PRESSn C.AHfííEI.\\OI()rjTO Dhy FEIifíARI\\M D IJIIÍI. (/;>."..'/). In-

4.° de LXXll pags.(prels.) iniims. e 249nums., afora \niia iniiin., final. E.

irerg.).

As LXXII pags. prels. inserem o seguinte texto : titulo; Dedicatória: ALLMLLVSTRISS,
ET MOLTO

II
REVERENDO SIQNORE, IL 1| S. FEDERICO UONZAOA.. ;

Prologo.

«TAMASO l'ORC.\CCHI. A' LETTORl.>; .IMPRESE FATTE IL PRIMO (e SE-

CONDO) AXNO D'ALESíiA.NDRO.. ; -AROOME.NTO DEL TERZO (ao DVODECI-
MO) LIP.RO Dl Q. CVRTIO..; -AN.VOTATIO.N PRIMA., (ao LIBRO DVODECI-
MO): ERRORl PIV IMPORTANTl OCCORSl 1| NELLO STAMPARE..; e .TAVO-

LA COIMOSISSIMA DElTVTTE LE COSE N.ATABILI, ET ||
DIGNE Dl MEMO-

RIA, CHE NE DlECl 11 LlBRl.... (impressa a duas colns. por pag.).

Xa ultima pag. (a inumerada) vem o Registro dos cadernos, uma outra marca do im-

pressor e este outro registo do logar e data da impressão: «IN VINEOIA .\PRES-

SO GABRIEL
II
OIOLITO DE' FERRARI, '; M D LVIII.. (1558), além de duas vi-

nhetas tipográficas ornamentaes, uma d.is quais a encimar e a outra a rematar o que

dei.\amos descrito.

Tradução muito estimada. Formosissima edição, como o são, geralmente, todas as que

no século XVI sairam dos prelos venezianos. Impressa em magnilico papel de linho,

e sendo a impressão adornada com lindas letras iniciais, cabeções e vinhetas decora-

tivas, tudo primorosamente aberto em madeira.

Brunet diz que esta edição faz parte da antiga CoUa-ia /arma. -Belo exemplar. RARA.

Cuyckius (Henrina)—Veja-se: fkisúano (D. Joanne).

//—-/-, 988— Curulla {D. José il/arid).— Urgente necessidade de uiua cruzada para a

libei ta(.-ão du summii pontífice, por... Versão do hespanhol por António

Mesquita. Livraria... de Mesquita Pimentel... MDCCCLXXXIl. ln-8." de

XXV-242-III pags. E.

989 — Curvo Semmedo (/oiio). 7- Atalaya da vida contra as hostilidades da

morte ; fortificada, e guarnecida com tantos defensores, quantos são os

O ^ remédios, ([ve no discurso de cincoenta & oyto annos experimenlon João

Curvo Semmedo, &c. Otíerecida a Christo Jesu Ciucificado. (Vinheta).

Lisboa Occidental. Na 0//(. Ferreyrencima. M.DCCXX. In-fol. de Xll-69t>

pags. E.

Estimada e rara. Boui exemplar.

990 Observaçoens medicas doutrinaes de cem casos gravíssimos, que em
serviço da Pátria, ^> das Nações estranhas escreve em lingua Portugueza,

& Latina Joani Curvo Semedo. &c. Ofterecidas ao 111."° Senhor Rui de

-^ (pC> Moura Telles, Arcebispo de Braga Primaz das Hespanhas. Impressas

segunda vez por seu filho o Reverendo Ignacio Curvo Semedo. (Vinheía).

Lisboa Ocidental na Oj]k. de Antonij Pedrozo Galram. Anno M.DCCXXVIL
In-fol. de ante-rosto (zrav. e com as armas do Arcebispo de Braga, e XXXV-
o94 pags. Segue-se :

— Memorial de vários simplecis...—Com 3á-II p:igs.:

além de uma de registo de logar e data da impressno.

—

Manifesto f(iie o
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Doiilor Joám Ciiivo Semmedo. . .
— De 11 paijf.: e, fmahuente. \nna /í. (tur-

jnda) contendo: Advertências dignns de serem sabidas. Tudo em vm rol. K.

Além do descrito, apresenta ainda o vol. uma li. que insere em uma das pags. .dentro de

tarja: ADVERTÊNCIAS DÍONAS DE SEREM LIDAS.: uma gravura de pag. com

o escudo d'armas do Arcebispo de Braga Rui de lUoura Telles, e uma outra rqiro-

duzindo o retr. do Autor, assinada: L.co Spoletto pin.-D." Nunes sciil. Ambas as

gravuras são de desaprimorado lavor. O frontispício é impresso a preto e ver-

melho. Nas ff. prels. ha versos de vários autores em encómio á obra c a seu autor.

Tratado muito estimado e B.\STANTE RARO. Belo exemplar.

901— Cusfine [Marqnis de].—La Russie en 1839, Par.. .Secoiide ódition, Hevne, // C~0
corrigée et aiigmenlée. Hnwiles. Sue. Be.lge de l.ibrairie. . . 1S44. Iii 8."

peq., 4 tomos tMii 2 vols. K.

992—Cuvarruvias Orosco (Dou Seh(,tíuin <íf).— Parle primei a (e ?tgunda) dei /7/'~'j^
Tesoro de la lengva caslellana, o esi)aãula. CQmpveslo por el Liceu- / vv^ ^C^
ciado... ATiadido por el Padre Benito Ilemigio Noydens . (Marca do

impressor). Con privilegio. En MadiH, por Melchor Saneliez .. ATiO idíl-

io. In-1'ol., '2 vols. de XI IT. (prels.) iniims. e "274 niims., aléin de tima

inum. final , o t." ; e 213 niims. e duas irniiiis., finais, o 2 " K.

Obra estimada. Boa ediç.ão; e impressão a duas colns. jjor pagina. -RAR.\.

993—Cyprian {Saincx).—A Donat : A Demelrian: Des spectacks ; et de la va- /C^/-) ^,
nite' des Idoles. De Ia Version dti R. P. Calisle, Auguslln Descliaiissé. / '^

.4 Pai is, Cliez Ânltine de .^unmtardie . . . M. DC. .V.VA.V. Auec PriviUeije dn

Rúij. ln-12.0 de LXII ( as duas ultimas estão em branco)-24tí-II pags. K.

As pags. prels. 4 a XX inserem uma Dedicatória : «A Monseignevr Ttiniinentissimo Car-

denal Dvc de Richeliev.» (subscrita no fim pelo tradiictor Caliste).

994-Cyprianus (S.) —OPERA \\
D. CAECILH

j!
CYPRIANI CAIITÍIAGI-

||
NIEN- S^^ CJ

SIS EPISCOPI, TOTIVS
[j
Afrio» Primalis uc glorio.sissimi |l Marlyris,

1|

Iam denno quain accuratissiiiie reoogmia .
i,
(Marca do impressor, gra-

vada em madeira)
II
yl.V7V'£/?ri./í,

II \\ Apud Vtdiiam & HcereAen

loannis Stelsij. || IãOS.
||
Cum ijraliu A- Pri'ãl.e(jw. Iri-tol. de CXII-617 III

pags. E.

Boa edição, desconhecida a Brunet. Magnifico exemplar. MUITO RARA.

Daça (Fr. /Ihíoiiío).—Ovaria parte de la coronica gtiieral de nveslro Será-

fico Padre S. Francisco... PUI.—Veja-se: Lisboa (Fr. Marcos de).

995— Dahimann (ríerre).—Nouvcau dictionaire de poche polonais- trançais et -^ S"

^

fraiirais-polonais, par .. Beiiiii : Belir. 1801. ln-8." peq. E.

99B-Dalla Bella (Dr. .hão .4n/o(uo).—Memorias e observações sobro o modo

de aperfòicoar a manufactura do azeite de oliveira em Portugal Remot- / 7x ^
lidas á Academia Heal das Sciencias de l,istioa pelo seu soaio... Lhboa.

Na Ofík. da .Academia... Iri-4.° de X1II-137-I pags. e uma gravura a bnril,

impressa em separado. E.

Encadernada juntamente, esta outra obra do mesuio autor: •Memoria sobre a cultura

das oliveiras em Portugal... Coimbra: Na Real OJu. Typ. da Universidade, Amo
M. DCCLXXXVI In-4.i> de XVligO pags.

Apreciadas e pouco vulgares.
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//

//

(— O C 97— Damásio Roussado Gorjão (./oõo).—Galeria dos deputados das ÍAirles

Geraes Extraordinárias e Oonstiluintes da nação portugueza, instauradas

em 26 de Jam iro de 1S21. Uxlion. \a Tiip. RoUandiana, 1822. In-4.0 de

372 pags. E.

Época l.a e única publicada. Saiu sem o nome do autor.

098— Dampmartin [A. //.).— Oiielt|iiBs Irails de la vie privée de Krédéric-Guil-

O laume II, roi da Prnsse. I'ar.., A Paris, Ches Renard... 1811. (DeVImpr.

de .1. Gratiot). in-S." de lV-VI-338 pa^s. E.

I /// /— Q 999-Dancourt.— Oeiívres choisits de. .. A Paris, Ches Firii.in IJidoí Frères...

yr^ ^
183S. In- 12.", ri tomos em Ires vols. E.

/V _, lOOC

—

Dancei (.7. i'\).— De rinlliience des voyages sur Tliomme et siir ses

t^ nialadies, p.ir... Pmis: Pitillirre (el) Garniev... 1846. In-S.» de IV-488

pags. E.

^ (/</f Q c^ 1001— Daniel (./oôu).— 0"'"l" parle do Ihesoiiro descoberto no Hio MDximo
'^— Amazonas. Contem um novo methodo para a sua íigrlcullura, ulilissima

piaxe para a sua povoarfio, navegação, augmento, e commercio, assim

dos Índios como dos Eiiropí-os. /íío de .Jondro. JVa Impr. Rrgia. M. DCCC.
XX. ln-4.° de 1.51V pags. E.

Apreciada. Única parte que se publicou. RARA.

^<^ C C> 1002— Daniéio (M. J. í'.).— Histoire et tablcau de TUniveis, par. . Parií. Gaume
Frères... 1H41. (Inipr. de M.">« V^ Uvndeij-Dvfré). In-8.",, 4 tomos de IV-

484, IV-540, lV-598 e XV-654 pags. E.

/-ÇM^ ^
—o 10:>3— D'antas (iWi^Me/).— Les faux Don Sébastien. Étude sur rtiistoire de Por-

^ lugal, par... Pari'.: Cliez Avgvsle Ditrand, Lihroire. .. í86'6' (No verso do

anle-rofeto: Typ. et Lith. Renou et Blaulde . . .). In-8.° gr. de IY-V-476 1

pags. E.

, _
Estudo interessante e apreciado. Já pouco frequente no mercado.

/^ ép ^ ll^Oi—D'antas Pereira {José ^/cria).— Curso de estudos para uso do commercio,

6 da fazenda. Primeiro compendio, que trata da Arithmelica universal..

.

Lisboa, Na regia Ofík. Tijpografica. M. DCC. XCVlll. In^.» de VI-lV-390-

^ 229 pags. E.

e / ^ ^ ^ ltj05—Dante Alighlerl. -Ueuvres de...— La Divine comédie, Traduclion A.

Brizoux.-La vio nouvelle. Traduction E.-J. Delécluse. Paris: Charpvn-

iitr... 1845. De V/mpr. de Crapelet], ln-8.'' peq. de 1V-503-I pags. E.

/(~^J^ O "^"*'' ^* Comédie de Dante. (Enfer. — Purgatoire. — Paradis) ; traduite

U-' en veis selon la lettre, et commenlée selon Pesprit; suivie de la clef du

langage symbolique des fidèles d'Amour, Par E. Aroux. Paris : Henoumd,

1856. In-8." gr., 2 vols. de XXXI 618-1 e VI, e de 619 a 1341-39 pags. E.

Traducção estimada. Boa edição. Pouco vulgai.

/f^ i) o 1007— Darás {Ahlé Ê.).— Les saints et les bienheureux du XVIIF sièole, par...

./ Paris: Gaume Frères el J. Dupruj. . 1867. {Gorbtil, typ. et stér. de Crêté),

In-8.°, 2 vo!s. de XXIII-3tí3-I e lV-407-1 pags. E.

f^ O ^' 1008— Dash (Comíesse).—La marquise de Parabère, par la... Pa) is: Midiel

Lei-ij Frères... 1859 In-8.° de IV-301-1 pags. E.

1009— Daudet (iírwesí)-Le Duc d'Aumale, par... Parti; (jnointin, 1883. In-

8.° de 32 pags. B.
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<-ò

com a imagem de S. Bernardo, uberta em madeira)
||
^S'EM LISBOA.

II (^ IMPRESSAS COM I.ICENC.A f*í |1
Da Sacta, & Géral Inquifiçao

:

Por António
||
Aluarez imprellor do liluftrilsimo, &

||
Reuerendilsnio Se-

hor Dom
|i
Miguel de Caftro Ar- || uehirpo de Lil- || boa. |1 ^-J Anno M. D.

LXXXXIII. HÍ»> (i595.).— 1 11-4.» de IV IT. (prels.) inimis., 60 mims. na

frente e mais XIV iiiums., finais. K.

Nas IV folhas prels. as seguintes peças: titulo ou froiitispicio (frente da B. I- o versoestá

em branco; Licenças (duas -a primeira é de Frey Bartolomeu Ferreira) (frente da

H. II); ..Declara o Capitulo. ... (verso da mesma tt. 11); -^-J PROLOGO ^-^ AOS
RELIGIOSOS LEITORES.» (II. Ill) ; e uma outra vinheta, com a imagem de S. Ber-

nardo (frente da 11. IV- o verso está em branco).

Nas 60 folhas imediatas vêem Insertas as Dijiniçoens, e nas XIV finais: '^J-J PRECES

QVE SE HAM DE FA- f-^ ',; zer no primeiro dia de Capitulo, tt depois todos !! os

dias. afsi de capítulos geraes, como de
|1
juntas de dertinidores.- ; a enumeração de

y^S-O

1010— Daunou [Mr. P. C. F.).—Tentativa de Direito publico constitucional

acerca das garantias individuaes como as mais convenientes ao nosso

presente estado social. Livremente vertida do francez da obra de... em
linguagem porliiguesi. Tradiisiii, publicou : José Manuel Teixeira de Car-

valho. Porto : Tl/p. Címmercial. 1844. In-8.° de II 232 pags. E.

Ilustrada com uma boa litografia contendo o relr. de Manoel da Silva Passos.

1011—Dausquio Cíau(//í(s.— Ortliographia latini Sermonis vetus et nova. Pus w .

non solum amplitudine suâ, cpui superai omnia quae hactenus de Oitlio- 5-<^'^ ^
graphià edita sunt; verum eliam, corum, quaí in eo ccnlinenlur, uli!itate

imprimis commendandum. .. (Marca do impressor). Pmidis, Ãpud Frede-

ricum l.eonard Ttjpographvm Hegis... M. DC. LXXVII. In-fol, 2 volumes

de XV11I-199-XII e X aál-ll pags., cm um tomo R.

Estimada c rara. Belo exemplar.

1012— Debans {Cowillo).—A niina de Inglaterra. 'rraduC(.ão de Pinheiro Cha-

gas, Lisboa : Comp. Nac. Editora {ISSO). ln-8.° de 239 pags. E.

1013-Oe Ccmpiègne (.Víijv;? ís),— L'Afrique Équetoriale. Clabonais—Paiiouins y^ $~&
— Gallois, par le. . . Vmh : PIon et Uc ... 1818. In-8." de VIoõ9 I pags. E.

Ouvrage enrichi d'une carte spéciale et de gravures sur bois dessinées par L. Breton

d'aprèa des photographies et des croquis de Tauteur.

1014— Decretum gratiani emendatvm, et noUitionibvs illvstratvm. Vnà cvm
glossis, Gregorii. Pont. Max. ivssv editvm. Ad exemplar Romanvm dili-

genler recognitum. (Grande marca do impressor, aberta em madeira).

Venetiis, M. DC. IIII. 8itb siguo Afinilse renouantis. In-fol. max., 3 grossos

vols, E.

O volume primeiro é enriquecido com um belo e artístico ante-rosto gravado a buril

(Hector Vicetli figarant.- Fiancisí. Valegius fc), contendo numerosas figuras (bis-

pos, cardeaes e outros eclesiásticos, etc.)

O segundo volume tem o titulo : 'DECRETALES D. Gregorii papae IX. Svae integritati

vna cvm glossis...:; e o terceiro: <UBER SEXTVS Decretalivm D. Bonifaciii papae
VIU, Clementis papas V. Constitvtiones. Extravagantes Tíim virgiuti D. loanuis pa-

pae XXII. Tum Communes. Haecomnia cvm svis glossis svae integritati restitvta...».

Estes títulos são impressos, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

1015-^ DEFFINIC.OENS fV> || DA OKDEM DE CISTEL : E
||
COiNGKEGA-

C,AM DE
II
NOSSA SENHORA DE

||
ALCOBAC,A. |l(Vinheta quadrangular / (~J~^^

com a imasem de S. Bernardo. iil)í!rla ein iiiiideir.il II íí^ F.M T. IííRDa _âiS / '

/^yí'úo
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57?

H

íi

varias formalidades de profissões, nomeações, etc; diversas Bulas, e a «^%-^ TA-

VOADA 5^ il
DOS CAPITVLOS DESTAS

li
DIFFINIC,OENS.»

Tanto as licenças, como a declaração do Capitulo rematam com marcas emblemáticas da

Companhia de Jesus, as quais no entanto são de desenho diverso.

As Licenças e a Declaração do Capitulo rematam com marcas emblemáticas da Compa-
nhia de Jesus, as quais, também de desenho diverso, s3o .ibertas em madeira.

Livro clássico, apreciado e multo raro. E.\emplar optimamente conservado.

lOltí -DEFINIÇÕES
II
E ESTATVTOS

,
DOS CAVALI EIROS

||
& Freires da

t)rdi'm de N. S.
|!
Itlu Clirllto, com a liiltoria

||
d;i oiiiçein, &

i
riiici- |' pio

delia.
II
(Loiiar do vinhela Rgni ando a Cniz de a Ordem de Crl.stu)

|| CAorian

oporlel i/i CfUif D^miin iioflri íefu Chnfli-\\
\\
Com licença da fíila

ltiqrif(;ão, Ui-rii-
\\
mirio, ^ Pnm.

\\
|| EM Í.ISBUA: Por Pedro Cran-

heek, iniprejfor drl
\\

l{,i, Amio M. DCXXVIll. In foi. peq. de IV ir. (pieis.)

innms , 27t pav;s. e mais Vil IT. (ii ums.), finais. E. (l'ery.)

As IV ff. prels. compreendem: frontispício (ornado de cercadura composta de peqs.

vinhetas tipográficas de orn.amento, simetricamente dispostas); «LICENCi-^Si e .IN-

DEX DOS TITVLOS
11
QVE SE COMTEEM

II
NESTE LIVRO..; as Vil finais: I.V-

DEX ALPHABETICO, DE " todas as coufas que contem efte liurO'.

Além do já registado, o volume tem mais 1 folhas que apresentam na frente as diversas

cruzes da Ordem de Cristo, impressas a vermelho.

O texto das 274 pags. compreende: Piologo, Gulas, Regra, Estatutos, e Comendas da

Ordem.

Livro estimada. Primeira edição. Bom exemplar. Muito rara.

I0l7— Dejardin (Jusep/i).— Dictionnairc des sporls ou proverbes wallotis, par...

p ^ Précédé d'une Étude mr les proverbes, par .1. Stecher .. 2"' ódilion

coordonnés et considérabeh ment angmenté avec la oollaboration de

Jofepli Defrecheux... (L%c, 1891?). ln-8." gr., 2 vols. de i.XVl 45(j o

fi34- pags. E.
•

Trabalho muitíssimo interessante e curioso. Exemplar por aparar, mas parece que falto

dos rostos. - Raro.

1018— De la Bonadière.— De la sobriélé et de ses avantages, ou I.e vrai

nioyen de se conserver dans uno sanló. parfaile jusquVt Tàge le plus

O ^ avance. Tradiiction nouvclle de Lessius de Cornarro, Aveo des Noies
;

Par Mr. D. L. H. A Paris, Cbez Edme... M. DCC. LXXlí... In-I3 o de

xij-KiO pags. E.

Encadernada juntamente, a seguinte obra: Coitseils et moyens faciles pour vivre long-

tems dans une parfaite santé, avec la maniere de corriger un mauvais tempéra-

ment... Traduit de 1'Italien de Louis Cornaro... Par Monsieur D"" A Pjns, Chez

Edme... M. DCC. LXXlh. In-12.o de VIII-163-I pags.

lOjl) -Delacroix (>/.).— Dictionnaire liislorique d'éduca(ion, ou Ctioi.ic d', xcni-

ples el de fails puisí^s dans Thisloire ancienne et moderne, propies a

^ O formei- el a enricliir toule^í les facultes dii coeur et de Tespril; d'a|.rès

M. i'abbé Filassier. Ouvrage entièrement refondu, el augmcnte d'iine

^ l.julo de tiaits de TUistoire de Belgique, religieuses, politique et milique

et militaire,... Par... Bi-uxelles,. .. Marteiif, Montagne mix }f,rl>es l'ola-

iieres, ôõ ; 1845. In-S.» gr. de 620 pags. E.

Boui exemplar e bem encadernado.

-) MW-De Lartigue (Guí^uce). — Dicllonnaire de pensées divefses, exliaites

Cp des moralisles, législalenr.';, hommes d'etat, magistrais, éorivains et publi-



AZEVEDO -samodaes 279

cisles de Tantiqu.té, du moyen oge et des siccles niodernes ; Par... Bru-

xelles, Uiez //. Tirrlier... 18S:i. (hvyr. de H. Jtewij). In-S." de MI- 1-360

pags. E.

Encadernada juntamente: •Études nioralcs et politiques, par M. le Baron d'Haussez.

Paris: Librairie (i'Amyot, Éditciir... IS-I4.> (De 1'linpr. de Crapelct). In-S.o de IV-350

paginas.

lOál-Delarué.—Panegyriques des Saintes, F'ar lo Pei-e Delarur de la Com- Z' x

—

-.

pagnie do Jesus. Avec quelqiios aiitres Sermons du inesiiie Autoiír, sur ^^ ^

divers Sujets. .4 Paris, Uiez Piírre Giíseij (f<) Mtin- Bordelet... M. DCC.
XL.. . In-lí.", 3 tomos de Y1I-344-XXVII, VI-310-XXIV e X-293 pags. K. ^

1022— Delaunay (Fcrdinnnd). — Philon d'Ale>andrie. Éciits historiques. In- .,^9^ <^O
nuence, luttcs et peiseciitions des juifs daiis le monde romain, par...

Paris: Dicier et C'e , 1861. [7yp. de Ad. Lmié d J. llarard]. In-8.° de XVI-

389-T pags. K.

1U23— Delavigne (Casiiiiii).—La populaiilé, coiiiódie eii cinq actes, en vers,

par.. . Brnxellcs, Soe. Typ. llelge, 1889. In-8.° peq. de IV-259 pags. E.

1024 (£avres uomplèles de... Seiíle édilion avoíiée par Tauteur. Bríi-

cetleii, Société Typof/raphiqite Uehje, Adolphe WciltUn et O', 1838. In-8.''gi.

do 628 pags. E.

Edição ilustrada com o retr. de Delavigne {Monvoisin rfeÃ-iíorto/i-/ st'.) Bom exemplar.

105,5— Delaunay (Ferdinm\d).—Moines et sibylies dans Tantiquité judeo-grecque,

par... Deiixième ódition. Paris.: Didier et Cie... 1874. In-S.» de XlX-403

pags. E.

1026 -Delgado da Silva (^»t/oHto).— Collecção da Legislaçiío portugueza desJe

a ultima compilação das ordenações; redigida pelo desembargador...

Lishca : Na Typ. Maigreiíse. Aimo 19'20-Si). In-fol., 6 vols. E.

Supplemento á (lollecgão... Lisboa. Na Tijp. de Luiz Correia da

Crmha. Anno de }84'2-4l. In-fol., 3 vols.— .4o iodo O vols. K.

Esta estimada compilação abrange a Legislação de 1750 a IS20. Muito apreciada e rara.

Exemplar completo.

1027-Delicado (^nícinio).—AOAGIOS
||
Pt)RTVGVESES |1 HEDVZIDOS A LVGA-

II
RES COiMMVNS.

||
PELO LECEiNCIADO

||
António Delicado, Prior da

||

Parrochial Igreja de Noí-
U
la Senhora da Uiarida

|| de, termo da Cida- 1| de

de Euora.
II
N.4Tí;/?.1L DA VILLA Z)£ || ^/i.íío.

jl
(Logar de uma vinheta

em oval, tendo no centro a figura de uniii caravela e, em volta desta, a

seguinte divisa: «TALAN DE 15IEN EAIHE») EM LISBOA
II
Com todas as

licenças neceííarias.
||
Na Uflicimi de Lomingos Lopes Roja. Anno de 1651.

ln-4." de XII (inums). 190 pags., tdrni de uma em Kiranco, final. E.

As XII pags. prels. inums., compreendem: frontispicio (I e \l)\ ^LICENCAS^. (entre

elas unia datada e subscrita : Lisbo.i em S Fi.incisco da Cidade. 25 de Abril de 651. — /v*.

António das CImgasj:.) (111 e IV): 1'riilogo ou preambulo AO LEITOR-. (V a VII —
a VIII está em branco): 'INDEX DOS LUGARES \\Communs a que eftain reduzi-

II
dos eftes Adágios». (IX e X): e tErratas das palavras que mudaõ fentidoy. (XI-

a .XII está em branco).

Este clássico e inteiessantc trab:iitio ad-igial de António Delicado, é sem duvida o mais im-

portante e curioso que, no género, se compôs em Poitugal. Muito apreciado; única

edição até hoje publicada (Bento de Sousa Farinha cita uma de 1785 que decerto nunca

existiu, pois dela jamais se encontrou qualquer exemplar).—Muito rara.

SO õio ú
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c^

1028— Delillo ^JJ- CEinies de . a\ec les notes de MM. Parseval-Crandmai-

sos. De félilz, De Choiseiil-Goiiffier, Aimé-Martin, Descurei, etc, Quotriè-

me Edition. (Vinhelo representando uma lira). A Paris, Chtz Lefècre...

M DCCC A'A'A'V^. In-S." gr. de lV-VIII-014 pags. E.

Boa edição das obras onmplelas do apreciado escrifoi francês jacmieí; Delille. Adornada

com o seu reliato {P. PLée iv.). - Excelente exemplar.

•1029-Dellon.-liEI,ATION||DE !l L'INQUISI- || TION DE || GOA ||iEsféra ar-

—Q milar, aberta em madeira)
II
A hEYbE,^Chfts DANIEL fíAASBEKK\\

Marchand Ubraire. 16S7. 10-12.° de VIII-220 pags. E.

As VIII pags. pieis, (inunis ) conipteeudeni : fiontispicio (fl. í e Il-ésta e^l.á em branco

e «TABLEIIDESIICHAPITRES-. (ff. III a VIU).

Obra ciiriosissima e muitíssimo apieciada. Edição oiigiual, pouco conhecida e extrema-

mente rara. Bílo exemplai.

Del Rosso (/'. Francisco Maria).—Vila Joonnis de Castro...— Veja se:

Fieire de Andrade {Jacinto).

^ . 1030— De Moustier (V/.).— l.ettres a Emilf, siir la Mylholiigie. Par... .4 Pn-

'^Á O ^ iis. 1790 In-12.», 6 tomos. E.

Edição eniiqitecida ci ui lindas gravuras, priuiorosameiíte abeitas em chapa de mel;il. Bom
exemplar, mas falto de algumas das gravuras. Rara.

1011— Denis (Ferriínoíirf).— Portugal. Par/s, Firmin Didot Frères. 184(1 In-

S.ogr. de IV-4391 pags. E.

Ornado com 32 retratos e estampas. Estimada. Bom exemplar.

1032 Résamé de rhistoi-e de Buenos-Ayres, dii Paragnay et des pio-

y^A vinces de la Plata, siiivi dii résumé de rtiisloire du Chili avo; des notes,

I (i^ r^ par... Paris, Lecointe et Dure)/... 1827. (No verso do anlu-ro^l i : Impr.

de la Chevardiere Fils). In-lS." peq. de XVl-3-21 pags. E.

Obra pouco vulgar no mercado.

103? —Bésumé de rtiistoire liltéraire du Portugal, suivi dii Hi^suinr de

. j //
rtiistoire litléiíiiro du Brésil ; Par... Paris, Lecointe et Dnrei/... 1S26.

/ f j( ^ ^-^ (No verso do ante-rosto: /wp»-. de Decourchant). ln-12.0 de .XXV-OifJ

/ / '
^

pags. E. .

Livrinho interessante e estimado. Pouco frequente.

10?4- Depierris (Dr. H.-A.).— Physiologia sopiale.—Le Tali:ic ijui coiitie l

lo [ilus violent des poisons la Nicotine. Abrège-til l'existcn'e '^ E»t (il

cause de la dégeriérascence ptiysiqiie et iiiorale des sociólés modiriies?

Par... Parií: lentu, ÉdiUur... 1H7(!. ln-8.» de IV-51'i pag~.
'

in:iri- DE REBVS
!
HISPANICIS

|| LVSITANICIS ||
INDICIS & AKTHI |1 t>l'l-

tiS.
II
Duntiani à Góes, Liifitani,\\Hiercn\iir.i Paiili, Borcinonensis,]]

Hieronijmi Blanci, Cíefaraugiiftani,
\\

lacohi Teuij, Lufitani, \\
OPERA

/y^y ^, /") II
Quorum seiiim, vide Lee lor, pag. sexta

||
«Parím e.rma»«/crpf!s hkmc

/O^ 7^ i))i»/.Mi« eru-\\ta, partim auctora edita.
i|
(Escudo d'armas reais poi-

/ lugiir-sas)
II
COLONiAK Agbippinae, || In OBicina Birckmannica, stiiiiptl-

Imis
II
Ar. oldi Mylij. Anno mdcii || Cum giatia & priíiileg. S. ('(esitf

Mnjesla. In-8 " peq. de XXIV pags. (prels.) iniims. e 4i:j (aliás 444, pois

quo a n." 441 acha-se repetida). E.

//^:

lio O

Nas XXIV pags prels. as seguintes peças: fronlispicio (I~a II está em br.iiico); Dedicato-

lia: «claríssimo
II
VIRO DJiEMANVELl XI-

j] MENIO Ij NOBILI LVSITANO S.>
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(dat.ida e áiibsciila no fim: - Coloiiiae Vbioitim. Idid. Ia ci3. i3 c. ii. Ex H galliiia

Birckniannica. IIT. D. ]1 Deditissiimis. li Arnoldus Mylius Am. !| F. Birckiiiannus».) (III

a V); «CATHALOUVS || EORVM :] Qua- lioc voliimine comiiientur. '; HISPÂNICA,
||

ET !| ARAOONICA." (VI); Belo retrato de Damião (joes, primorosamente gravado a

buril (lo.Hogeií. /%.) (VIU; DAiMIANI A H OOES, I.VSITANI,
|1 VITA ; H COLLECTA

POTISSIMVMIIE SCRIPTIS EIVS.. (VIII a XIV); «CARMINA HAEC AD DA-
li

mianu ã Góes Eqiiitein Lii^itannni,
|]
qiiia ipsoruni in vita eiiis sit nien- H tio, hic subie-

cimus. llEpitlialamionii DAMIANI A OOES EQVI- 1| lis Liisilani, &1110ANNAE AB
HARQEN HA-

II
gensis, per Alardiuii Amslel- II redamiim-. (pags. XV, XVI e duas li-

nhas da XVII); Oenethliacum 1 IN CL. V. DAMIA- |1 NI A QOES EQVITIS LVSI-

TANI FILIVM EIVIA-
II
NVELEiM.

!1
PtTRi Nanxii . (lestante parte da pag. XVII e

toda a XVIII); e L. ANDK. RESEN- 1| DII AD DAMIANVJW A H OOES EQVITEM
LVSITA-IINVM DE VITA AV- |1 liia Descrciida». (poesia em latim) (pags. XIX a

XXIV).

As 444 pag. nunis. inserem o seguinte te.\to :

Daniiani à Góes Hispanice clescriptio, cademq à calumnijs Seb.

Munsteri defensa.

Olisiponensis rrbis deòcriptio.

í>e rebtis ^ império Lusitanorum, ad Paulitm louium diseeptá-

iiuncula.

Hieronymi Pauli De stutninibus ^ tnontibus Hispanice.mss.

Barcinonensis vrbis descriptio ^ Episcopomw cathalogus.mss.

Hieronymi Klanci Regmn Aragonice cathalogiis, ciim snccincta co-

rmn vita.mss.

-iiTHIOPlCA ET INDICA

Dniiiiani à Góes De religione ^ morib. Aethiopií.

hpistolce aliquot Preciosi loannis, Damiano Paulo lonio interpre-

tibvs.

Deploratio Luppianif gentis.

Lapicp descriptio.

Kpistola Emanvel regis Porlugallice, ad I.eontm X. Pon. Maaimu.
de victorijs in Africa Jiahitis.

Kpibtola loannis III, regis Portvgallice ^r. de rebtis in Oriente

felicite)' gests.

I.amiani à Góes Bellum Can.baicum I, sen obsidio vrbis Diensis.

Bellum Cambaicam 11.

lacolii Teuij de rebus ad Diutn gestis íommêtarius.

Volume muitissinio interessante e apreciável, não só pelas notáveis peças que insere, mas
também peln esplendido retrato de Damião de Ooes, primorosamente aberto a buril em
chapa de metal e reproduzido na pag. Vil prel. - RARÍSSIMO.

É o n.o 6 d'A Billographia Ooesiana do sr. Guilherme Henriques).

103(i-De Savigny (M. F. 6.).— Tiailé de dioil romain, par... Tradiiit de
ralleinand par M. Ch. Guencux . . Paris, birmin Didol Frères. . . 184051.

I11-8.», 8 vols. E.

1037-DESCRlPÇAM |!D0 || ARCO TRIUNFAL
il
QUE A NAÇAM INGLEZA

MANDOU
II
levantar na occafião em que as Magellades dos

||
Sereniflimos

Reys de Portugal || D. JOAM O V. ||&||D. MAIUANNA DE AVSTRIA
||

Forau ;i Cathedral de Listioa.
|1
(Vinliela figurando uma rosa)

1|
LISBOA,

\\

Na Úfficim de VALENTIM DA COSTA DESLANDES
\\
Imprejjor de Sua

OD

0CÕ
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<

Magejtcde. Anno de 170S: || Com todas as licenças neceffarias. In-4." de li)

pags., além de uma em branco, final. B.

Na pagina 1 o titulo; a 2 está em branco; nas 3 e 17, o texto da Descripçãm, e nas IS

e 19, as «LICENÇAS..
O texto da pag. 3 é encimado por um cabeção decorativo, aberto em madeira.
Peça interessante e multo rara.

Desduits (21Í.).—V(ja-se : I.dins de ijvcíqvts jiiifs purlvgais. .

.

' // O ^ 1038-Desjardins (feV«cs/). — Lc grande Coineille historlen, par... Vmis:
llirlier et L'c . . 1S0'1 (Inip. Sinwn Hnçon et Cowp ). In-8.° de iV-352 pa^js. E.

Deslandes ( rfJioncío). — Vejo-se : Lurergne (iéoncío).— En.saio. .

.

Despont (P/i.).— Vejase : Pibiiolheca Velervm Patnm (Magna)...

A (<-— /-~) 10.39- Desprès (Dr. Ari)iand).—\.es sceiíts hospitaliéres. Lettres et dis-ours^ siir la laícisation des hopitaiix, par le .. ."oW.*.- Calmnvn l.évy .. 1SS6.

In-8." de YII[-288 pngs. B.

^ yri ^. 1040—Desqueux (J/.).— Trailé de la llieologie inystínue ou Ton décoVivre les

Jri^ C^ C-^ secrels de la Sagesse de Díeu dans la condiiile des ames appliqiiées au

saint exercice de rdraison. Par... Cure de Saint Estienne, Doyen de

Ghrétiennelé de Lille. (Vinheta ornamental). A Lille, Chez Françoi« Fiere''

à la Bible Roíjale, sue Ic Pont de Fi». M. DC. LXXXVI. Avec Perthiíslun CT"

Approhation. In-18." peq. de XXIll-114 I jiags. E.

Encadernadas juntamente estas outras obras: D£''/='£'A^C£'ll DU || P. FRANÇOIS |1 SUA-
REZ ' JESUlTEi iniustement attaqué Par Mr. DESQUEUX Cure de S. Estienne

^ Doyen de Chrêtieneté de Lille, h (Peq. vinheta ornamental)
|| .4 LILLE, \\Chez

Fracojs FiBVEi, á la Bible'\ Royak, sur le Pont de Fia.\\ M.DC.LXXXVl. Jn-8.o

peq. de 42 pags. (Vem no fim subscrita: «MONSIEUR, H Vostre tres-fwmble Servl-

/««/•llDiKc.o hovEz.r)~DOM Z)/£00
II iOPfZ 11

justement refute " PAR || M. DES-
QUEUX |l Cure de S. Estienne, Doyen

i| de Chrêtieneté de Lille (Peq. vinheta tip.

Ornamental) 1| A LILLE,
\\
Chez François Fiu\ ui, à la Bible

\\
Royate, sur le Pont

de Fin.\\ M.DC.LXXXVl.
\\ I|

y4i'e<: Permissioií. ln-8.o peq. de 34 pags., além

de duas em branco, finais. (Datada e subscrita no lim : «A Lille ce IS. 1| Mars 1686.

11
Vôtre humble ^j' três- H obeissaitt scrviieur, M Fk. Di-sgrEix,. .>).

.'Vpreciadas. Edições muito raras. Belos exemplares.

1041— Desquiron (.-1. '/".).—Traité de la minoiité, de la lutelle et de lémancl-

^ O p;ilion ; suivi du Traité succinct, Théorique et pratique des partages et

licitalions, suivant les príncipes du Cede Napoléon. Par .. A Puriti, Chez

D. Colas... 1810. In-S." de VI-383 pags. E.

No mesmo volume esLio outras obras de assunto idêntico ao da descrita.

1042— Destrviçam de qvalro cortipanliias de castelhanos iunto á Cidade de

Era pello exercito de El Uey Chrislianissimo de França, governado pello

Marichal de Millareia, com a tomada de noue bandeiras, C?" muitos carros

de bagagens. Impresso em Paris, & agora tiadux.ida de Francez em Por-

tuguês. Com toduí as licenças nensiariís. Em Lifboa. Por Jorge Rodrigues.

Anuo C4l. A' cu»ta de Louniiro de (Jiieirim, Inireiro do KstaAo de Bragança.

In-4.° de 4 IT. inums. B.

Opúsculo curioso e estimado. O frontispício acha-se adornado de elegante tarja impres-

sa com peqs. vinhetas tipográficas ornamentaes, simetricamente dispostas. -Raro.

1(143—De Théis (B.»" .Ue.r.). — Politique des nations, Par le...- Â Paris, Cliez

í^Q Grimhcrt ls:>S. ln-8.°, 2 tomos de N'LVllI-310 e lF-3.=i2 pags. Em um vol. E.

/d
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3044- DE 1,
TRIVM REGVM

||
lAPONIORUM I.EGATIS, QVI NVPER ROMAN H

PROFKGTI, GREGÓRIO ||
XIII. PONT. MAX. OBEDIEN- ||

TIAM PVBLICE ^—
PR.+:-

II
STITERVNT.

||
VARIA |t

Quae Lecloiem mirificè delectaie, & X^DD /̂) n
prioruni oníninni

||
ânimos ari máximas Deo grallas agendas vehe- 1|

menter \y ^^ fCO C

excitare polYiiiit.
[i
(Marca-emlileina da Ounpanliia de Jesvs, tendo no cen-

tro as iniciaes: / // S> ||
AMVKliPI.E,

||
Exoulchal Marlwus Asfíiii.f ad

infigite dun-
||
rwii Vycomarioii. Anmi de lriV:'>. Jii-S." | eq. de XYI 11. inums. B.

Na primeira il. o titulo ; nas 11 e III, tuna Dedicatória: -AMPLÍSSIMO
||
CLARISSI-

MOQVE VIROilCHRISTOPHORO AB ASSON- ii
LEVILE REOl^ CATHOLIC^

MA- ;; lESTATlS IN BELOIO, PRIMÁRIO H SENATORI.= (datada e subscrita no

fim : ^Louanio II. Caleiíd. Mar- \\ tias 1593. \\
.. !' Hcnricus Chuyckius») ; na IV :

-ACTA CONSI- II STORII PVBLICE H EXHIBITI. ||
A. S. D. N. GREGÓRIO PA-

H

PA XllI. REGVM lAPONIO-llRVM LEGATIS ROM.í, D1E:|XX1II, MARTII, M.

D. IILXXXV.»; na V: «LITERARVM l| EXEMPLA REGVM
l,
lAPONIORVM, AD

QRE-,|GORlVM XllI. PONT. MAX.- (subscrita: -Franciscus Bungi Re.x.») ; na VI:

• PROTASII REGIS;: ARIMANORVM.- ; eui parte do verso da VI e frente da Vil:

íBARTOLOMAEI PRIN- |1 CIPIS OMVRANORV.. ; do verso da mesma fl. Vil á XllI :

-REClTATlSli LITTERIS, ET SILRN- H TIO INDICTO, IPSORVM
||
Legato & Re-

gum nomiua, sequens |1
Oratio est habita a Gaspare Gonsaluo 1|

Lusitano, Presbytero

Societatis /£SK'l 0/?/l r/O HABITA IN LF.QA-\\ torum laponiorum introitíu.>; nx

XIV: «AD HANC ORATIO- 1: NEM AB ANTÓNIO BVC- H CAPADVLIO, H SVMMl

II
PONTIFICIS NOMINE IN

||
liK verba reffion- \\

fum eJU; e nas XV e XVI : -EX-

TRACTVMjlEX LITTERIS ROMAUMISSIS KAL. APRILIS ||
ANNl 1585.»

Opúsculo muito interessante e raFisslmo.

10/KÍ-Deus (Fr. Jacintho dí). - BRAClllOLOGIA ||
DE

1|
PRÍNCIPES,

||
DE F.

o<' >
JACINTO DE DEOSlJ Capuclio de N. S. P. S. Francisco

||
da Província da ' ôÁ^ O

Madre de Deos da
||
índia Oriental, primeiro i'adre

||
delia, & Meltre em '='^

Sagra-
II
da Theologia. |1 Ao Muito Alto, (sr Muito Poderofo |i Príncipe de

Portugal
II
DOM PEDRO N. S.

1| || LISBOA. \\
Com todas as Heeiiças<

nereffarian. ||
Por .intcnio Craeabeek de Mtllo

||
linprej ftr de Sua Alteza,

i|

.^nno de 1611. Iri-8." peq. de XVI pags. itiums. e 299 nums., além de uma
^

fm branco. Ires inums. de «INDEX
||
Do que o contém este Livro», e uma

(Milra em branco, finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem : titulo ; Dedicatória : <Ao muito Alto, & muito Po-

derofo
||
Pbincipk de Portugal li DOM PEDRO N. S.. ; Proemio -A QUEM LER» ;

e,-

Licenças e Censuras.»

Livro clássico, estimado e raro. Bom exemplar.

Ii4(í CAMINHO
ii
DOS

||
FRADES MENORES

||
para a Vida Eterna.

II
COMPOSTO PELLO PADRE

i|
Fli. JACINTO

||
DE 1| DEOS, |;

PRIMEIRO
PADRE DA PROVÍNCIA

|i
da Madre de Deos dos Capuchos, & Commissa- i/fO HOO

rio Ge-
II
ral dos Frades Menores, Deputado do Sanlo Of- 1|

ficio da Inqtii-

sii;ão de Goa em a Índia Ori- II enlal, íi natural de Macao:
||
(Unha de

peqs. vinhelas tipocjráficas) \\
EM COIMBRA.

\\
Na Oflicina de BENTO

SECCO FERREYIiA,
\\
Iniprciísor do S. O/ficio. Anno de M.D.CCXXI.

||

E a sita custa Impresso: Com todas as licenças necessárias. In-4.'' de IV

ir. inums. e 387 pags., sendo a ultima de ADVERTÊNCIA. E.

.\s três primeiras das IV ff. prels., inserem : front. (impresso a preto e vermelho) ; e

LICENÇAS. A IV é toda branca. -Obra cLíssica e bastante estimada. -POUCO
CO.MUM.

DEZ Y SIETE
|i
ROMANCES...— Veja-se : liUM.-lNCES {Dez y siete. . .)

J/õ4o,
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i047- D'Herbelot (/iorí/i.).— Bibliotheque orientale, ou Dictionnaire universel,

Contenant tout cc qui fait conneitre les peuples de TOrient; leiírs Hisloi-

res & Traditions, lant fahuleuses que véritables; leurs Religions & leurs

'-^ J C 'O Sectes ; leurs Gouverneirens, Loix, Politique, Mwurs, (loutumes; & les

^:.^
'^

Révohuious de leures Empires, Sc. Par M. d'Herhelot. Nouvelle Edilion,

réduil & augmentée par M. D . . Menibre de plusieurs Académies. A Pa-

ris, Ches Moutard . . . M. DCC. LXXXIIl. Avec Approbation £ Privlège

flw Roi. ln-8.", (i \nls. de XVl-576, IV-591, IV 566, lV-565, lV-560 e IV-f 05-

III pags. E.

Obra de grande erudição e muito estimada. Excelente edição e belo exemplar. -Rara.

1048—DIÁRIO NACIONAL. ||C:OM PEllMISSAÕ DA JUNTA DO SUPREMO GO-

. / VEBNO
II
PROVISÓRIO PO REINO.-N.» I. 1820. (No fim dos nums.)

:

f'f^C>C> PORTO: NA TYPOGRAFIA DE VIVVA AU AREZ UIBERO & FI-

LHOS. In-fol., 8 nuiiis. de 4 pags. coin duas colns. de impressão, cada.

Em um vol. E.

Publicação de certo interesse e curiosidade.

Encadernados juntamente estes outros periódicos: Regeneração de Portugal. , COÍA
PERMISSÃO DO SUPREMO GOVERNO

li
PROVISÓRIO DO REINO. (No fim dos

nums.): PORTO. NA TYPOGRAFIA A' PRAÇA DE S. THEREZA N.' 13. -ln-io\.

8 nums. e dois Suplementos (Grátis) de duas pags. cada, a duas colns. de impres-

são. (A meio do titulo um escudo d'armas do reino). - Correio do Porto \\
COM

PERMISSÃO DO SUPREMO GOVERNO ;, PROVISÓRIO DO REINO. |1 Numero 1.

Anuo de 1820. (No fim dos nums.) : PORTO. NA TYPOGRAFIA A' PRAÇA DE S.

THEREZA N." 13. In-fol., 71 nums. de duas pags. com duas colns. de impressão,

cada.

De muito interesse para a historia da politica contemporânea.— Colecções completas.

Raras.

1049— Dias (Ba/í/ía^a)-)—CONSELHO li PARA BEM CAZAR.
|!
(Logar de três

figurinhas, de tosca e.xecufão em madeira e paralelamente dispostas)
||

OBRA NOVAMENTE FEITA, A QUAL || he ciiamada, Conleltio para bem

(_) cazar, porque em ella fe trataõ as mais das coulas, que convém a lai con-

II
folho : muito proveitola para os homens, & mulheres.

||
Agora nova-

mente emendada, & accreícentada por || Baltezar Dias. Vay seguindo o au-

thor, que hum feu amigo lhe mandou pedir pela maneira íeguinte. E no
||

fim vay accreícentada huma lenhora
||
que queria aprender a ler. || EM

LISBOA.
!l
Com todas as licenças neceffarias ||

Por Domingos Carneyro,

anno de ltj80.— In-4.'' de 16 pags. B.

,\ obra, que é em verso (quintilhas) e impressa a duas colns. por pag., principia no alto

pag. 2 (verso da primeira folha do o])usculo) e termina, por uma estrofe de nove

versos, na pag. 15; seguindo-se-lhe, em remate, o usual «LAUS DEO.»
.Na pag. 16, impressa a toda a largura da mesma pagina, a tCarta a huma fenhora,

que queria aprender a ter.^

Peça clássica e assas estimada. Edição multo rara. Belo exemplar.

A mesma obra: « ..
II
EM LISBOA. Com todas as licenças necef

-

farias. \\
Por Domingos Carneyro, anno de 1680.— In-i.° de 16 pags. R.

Reimpressão perfeitamente conforme á edição antecedente
;
RARÍSSIMA e desconhecida

a Inocêncio e a Pinto de Matos, -que registam, além da que tica descrita acima ede

outras posteriores, esta anteriormente impressa: Lisboa, por .Anto.íio Atufares, 1633.

,

in-4. o,

^ , 10.^)0 malícia
li
DAS MULHERES.

||
(Gravura alegórica, de rude exe-

y I On.(^^ *'"*^^" "^'^ '""'1'=''''=^)
II
OBIIA NOVAMENTE FEITA, E CHAMADA MALÍCIA

^<— '
II
das mulheres, porq nella le trataõ muitas lenlença.s, & autori- 1|

dades

^^/õiL6





VAR IAS OBRAS
DE DVARTE DIAZ,EM

lingoa Portugefa,e Caftelhana.

DIRIGIDAS fiADO NA
çy^íargarida Corte Real.

CON PRIVILEGIO.

En Madrid ,
por Luis Sanchcz.

AnoM.D.XCII.
Fac-simile do frontispício da obra descrita no presente catalogo sob o

n.» 1.051.

(Pag. 285)



AZEVEDO - SAMODÃES 285

ãcereu da nialioia, q ha Ptn alguas delias: & aflini Iratii, co- 1|
luo duas

njiiUieies enganarão léus maridos gracioíamente.
||
(Linha de peqs. vi-

Tihelas ornnnifntaps, simetricamente dispostas)
|1
Em Lisboa com licença,

por Domingos Cartin/ro. Anno lfí59. In-t." de 8 pags. inums. B.

O texto é disposto a duas coliis. por pagina e começa logo no alto da 2.' pag, (verso

da folha do rosto).

Estimada. Edição para.

itíòl-Dias {Duarte).—\\B\ASOm\S... Kh MathiiJ... Aíw M. D.XCn. ,.

fDo frontispício damos, em folha ápurte, o fac-uinjile foto-sincográfico)

.

^y' / (y ^'-^ CJ

In-4.0 de IV tT. (prel.s.) intjmeradas e 7*3 (?) nums. na frente. E. (perg.)

\s IV folhas prels. compreendem: frontispício (frente-o verso está em branco-da pri-

meira H. ; 'lTASSA.' («fecha en Madrid a onze dias dei mes de Abril de mil y ||
qui-

nientos y nouenta y dos anos.
]| /««« Oal/o de \\ Andrade-); '£RRATAS.> (subscritas:

'íítãfi Vazquez
,, dei Alarmo/.^) (ambas estas peças na frente da H. H) ; -«SVMA DEL

PRIVILEGIO.; «APROVACIOM.. (subscrita: .Dan Alonso de Ercilla.» (estas duas

peças vêem no verso da mesma It. II); e quatro Sonetos, a saber: «A EL REV DON
FELIPE

II
nosso senhor, h SONETO., (frente da ti. Ill); -AO 1'RIMCIPE DOM 11 Fe-

lipe nosso senhor .III. deste H nombre |1 SONETO." (verso da mesma ti. Ill); «A DOM
CRISTÓVÃO

li de Moura 11 SONETO EM TRÊS LINOOAS.. (português, espanhol e

italiano) (frente da ti. IV); e: .AO MESMO. 1 SOA/fTO... (verso da mesma fl. IV.).

Este precioso livro consta de poesias nos idiomas de Camões, de Cervantes e Dante, a

saber: Sonetos, Cartas (em verso). Cançonetas Napolitanas, Elegias, Tercetos, Estan-

cias, Agena, Liras, Motes e Glosas. Rcdondilhas, Scxtinas, Canções, Fabulas, Epitá-

fios e Enimas (Enigmas).

A edição é mui cuidada e verdadeiramente primorosa. Os exemplares são de E.XTREMA
RARIDADE, -pelo menos em Portugal. Inocêncio confessa que nunca poderá desco-

brir algum dêlcs. Este nosso está em períeitissimo estado de conservação ; mas, in-

felizmente, falto das três ultimas folhas. Ainda assim é muito precioso e estimável

por ser, talvez, o único existente no paiz,- nõs pelo menos, confessamos, não sabe-

mos do logar ceito ou prezumivel onde se encontre algum outro.

Dias CHenrique)—T{e[aç!io da vingeiíi e naufrágio da nao S. Paulo. .. em
1561.— Veja-se : Gomes cie Brito (Bernardo).

\0h'2—O\a% [Miguel Aiúonio).—Historiada franc-maçonaria ou dos pedreiros -^t^ Ci /'^

livres. , . Lisboa: 1843. In-8." de 32r)-I pags. e 6 estampas com figuras. K. ^
Apreciada e não vulgar. Bom exemplar.

IC.S3-Dlas [Fr. Mcoíoí(\—Tratado da Palxam De Christo Nosso Senhor, no

Qual se Tratam Todos os Passos dos quatro Evangelistas, Com muitas

Considerações Devotas. Feita Por o Padre Frey... Mestre em Santa Theo- /^x"^^
logia da Ordé dos Pregadores da Provincia de Poitugal. lõ (Marca em- /t/A ^ ^
("ilemalica da Ccmp* de Jesus, tendo no centro as iniclaes: 1 H S) Fo.

Lisboa: Por António Ribeiro. In-S." peq. de VI ÍT. (prels.) inums. e 214

nums. na frente, além de II inums., finais, de ^ TABOaDA. E.

As VI ff, prels. compreendem ; frontispício; (?) ; Visto de Fr. António de Sousa; c^JLícença

do Conselho supremo & Geral do Sancto Offício. » ; «*l Licença do Oidinaiío.> ;l Licença dos Desembargadores do Paço.» ; c «PRIVILEGIO..

O verso da fl. VI (prel.) é ocup.ido por uma vinheta com a imagem d'um santo; e as 1,

2, e 3 e frente da 4 pelo « l PROLOGO».
Obra clássica e muito apreciada. Exemplar carecido do frontispício e da fl. imediata ; no

mais, em perfeito estado. -RARÍSSIMA.

Dias Cardoso {António).— \e]ase : Regimento de Santo Officio da Inqui-

sição, ed. de 1613.
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\Ohfi-D\as {Fr. Nicolau).—(^ \lD^^\\ ... LISBO,\. \\ . . . .Ainio lò9i.

(Do fronttspirAo damos a exacta reprodução foto-zincográfica que segue] :

'oo/Loo ^VÍDA DA.
SERENÍSSIMA P R í N,
CESA DONA lOANA,
FILHA DELREY DOM

Afonfo o quinto ({cPor-

lOgtl.

^Jí" &/Í t{u»1vintofrS- mnrtt muitifÀn J^^
tlatntmt nt tJUtfttuo dt I E S TJ

Àc ty^Hfér» d-t Otâtm dm Prt-

^àdort/^ (^ nt habito d*

dr. ^

fco Ordenada , & CQncrnada por o Padre srt

Fícy Nicolao Dias, Mrftie cmSan.âi

Thcologia ,da dic» Oídem da

Piouincia de Pot-

tUgaL

^KM LISBOA.?*

Corn íiccn<iado fuprcmo Confí*

iho da San(5ta hiquincão.

§5J!" ImprcíTa por Anronio A!umes. ^^^^
Aaao 1)94»

I'1-S." peq. de VIII tV. (prelsi.) iiuimer;id;is e 88 nuinuiadus nu fieiíle. E.

As VIII folhas prels. coinpieendeni : titulo (frente da fl. 1); ^ Licença, (precedida pela

aprovação de Frey Bjríolameu Ferreyra) (verso da mesma fl. I); ; ^I< EPISTOLA

DEDICA-
]i
TORIA A SENHORA DO H na Anna de Alencaftro, Coniendadei- 11 ra no

Morteiro de Sanctos em |;
Lixboa, da Ordem de || Saiicliago». (da frente da fl. II .i

frente da V); 'gí^ TABOADA>. ,^?Jj" (do verso da mesma fi. V até á frente da

VIII); e uma vinheta tendo no alto um cordeiro pascal segurando uma cruz, e no cen-

tro as iniciaes emblemáticas da Companhia de Jesus : / H S (verso da mesma fl. VIII).

A Epistola Dedicatória a Dona .\nna de Alencastro, que no seu primeiro periodo é assas

interessante para a historia do livro (1), vem no fim datada e subscrita: Defta Tua

(1) Desse periodo dá Sousa Viterbo uma fiel transcripção ,a pag. Sy do seu intaes-

sante e valioso estudo :-/v-. Bartholomeu Ferreira, o primeiro censor dos Lusiadas...

Lisboa, 1894.
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cafa delliiorra Senhora da Piedade da Oi-l|dê dos Pregadores cm Azei-iitani, a 12.

de laiieiro, de H 1585. H Ca|iellain, & orador por V. S.
li
frey Hieronymo Corrêa^).

A obra de fr. Nicolau Dias, cuja inimcira edição foi impressa em Lisboa, por AiUo:Uo

Ribeiro, 1535, in-8.o peq., é escrita cm estilo primoroso c vernáculo, e ijorisso muilo

presada dos eruditos e dos bibliófilos. Os exemplares, excessivanicnle raros, só de

longe em longe se lobrigam no mercado. Este nosso está optimamente conservado, cir-

cunstancia que o torna duplaiuetite estimável.

lOõJ—Dias (P. Perfro).—AliTK || DA LINGVA 1)K |1
ANCIOl.A,.. . Lisboa, WJl

.

(Do fronthpicio damos a i.ractu reprodiiçrio que seyue): f^
/íH 7K <^ ^

ARTE
DA LINGVA DE

ANGOLA»
OEFERECIDA

A VIRGEM SENHORA N DO

P.OSARIO.
Mãy , & Senhora dos mefraos

Pretos ,

PeloP.PEDRO DIAS
Da Companhia de JESU.

LISBOA,
NaOfficina de MIGUEL DESLANDES,

ImpreíTor de S'ua Magellade.

C«mtsdA4a!ttctn<^4(ncçejfaTiiu. Anno 1697*

In-S." peq. de Vil pag.*. (prels.) intims., iiiíia em branco e 48 luims. E.

Na primeira pag. prel. o titulo reproduzido acima em •fac-simile» ; a U está em bran-

co, e nas III a VII as «LICENÇAS.» (Da Ordem. -Do Santo Otticio. -Do Ordinário.

-Do Paço.).
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O o

Tratado linguistico muito curioso e interessante para o estudo do idioma angolense, ou

seja o falado pelos naturaes dessa nossa rica província ultramarina no hemisfério

austral.

Seu autor, que era natural de Vizeu, tomou o habito da Companhia de Jesus e esteve

nas missões do Brazil, onde foi Reitor da sua Ordem em Olinda, capitania de

Pernambuco. Faleceu na Bahia, em janeiro de 1700.

.\ obra não consta que haja sido reimpressa, e os exemplares, muito estimados dos co!c-

cionadores dos tratados relativos aos nossos domínios coloniacs, são muitíssi-
mos papos no mercado, onde, desde ha bastantes anos a esta parte, nenhum tem

aparecido. O nosso encontr.i-se perfeitamente conservado, circunstancia que muito o

valorisa e que o torna duplamente apreciável.

lOoB— Dias de Landim (Gaspar ).—O Ini^nie D. Pedro. Chronica inédita

por.,, Escriptorio 147, Run dos fietrozeiros, 747. Lisboa —1892. In-S.», 3

vols. de 143-lV, 15.5-VI e 121-VI pngs., ein nin tomo K.

Edição da ' Bíbliotheca de Clássicos Portiigueze'í .

^; (y 1057— Dias Gomes (f"ro}icisco\— Olins poeticn.s . . Lisboa: Na í'i/p. da Acad.

R. das Sciencias. Anno de 1799. In-4.° de XXVI-42o-I pags. E.

iMiiito estimadas, e íá pouco frequentes no mercado. Bom exemplar.

• 1058 — Diaz Rengifo (./mpm).— Arte poética espaiTola, con una ferlilissinia s\lva

^ J C^ de Cotisonantes Comtines, Próprios, Esdiuxnlo:,, y Heflexos, y un Divino

Estimulo dei Amor de Uios. Su autor... Aumentada en esta ultima im-

pvession, con dos Tratados; uno de Avisos, y Regias; oiro de Assonan-

tes ; ron quarenta y ocho Capítulos; con un Conpendio de Ioda el Arte

PoetÍL-a. y casi cinco mil Consonantes. IJeclarada con nuevos exemplos,

famosas autoridades... iJ^roeí. En la Imprenta de Maria Marti Vinda,

administrada por Mniiro Marti. s. d. (nas licenças: IT^G). In-4 " de

XXVIII-483-V pags. E.

o frontispício é adornado de tarja. Estimada. Edição pouco comum.

S^/oO;Ío^

1059— Diaz Tanco de Frejenal (Fa«co).—Jos Ufíittr Iriíimpluis... ;.S'. / , n. d.

—primeira metade do sendo XVI).

[Po frontispício damos, em folha aparte, a exacta rejirodução folo zinco-

gráfica).

In-i." decxl Folhas nunier,idas na frente e IV inumeradas, finais. K.

Na frente d.i primeira folha (inum., pois que a numeração só começa a dívisar-se da fl. II

em diante) o fiontispicio, ou portada acima re|iroduzida em rfac-simih; no verso da

mesma, uma poesia «n lOS IfCtOrrS». e uma (Copln ; nss fO, it e ítí, o ílrollf-

mio.
11 ([ IJroljrmiii n too crtrlrtes || ilhiftriffiiiios ;• bifliiiffimos 6iiqs

fjtfpnnO!». (É a explicação dos títulos dos vinte Triunfos a outros tantos Duques;

subscrita no fim: Bnfro Çtiij ffnnro Sf frrrEiínl |1 rnprllã òt urns tvttU-

rins prrftn || lifrinins.); "^ fo. iiij., o e freme da uj, um (C-roríiio n los

IfrtorCS (também subscrito pelo autor); no verso da mesma ÍO. e na frente da Itlj

três poesi.is em latim, encimadas por esta epigrafe: §UppltrnftCl.
|| CL iltltCltrO-

niiim illiirtriffirai li
bumtnt. f. ^imrrs .S figiicron romitis 8 fcrin Sii-

rirtii bc Sninnttírrn/ ntiij fucliiri mnirljtoHis
i
6c piirgo ií. Srníiiir-

rtti. 11. D. 5.5. D.; e jio verso da mesma f 0. uij e frente da Uttt. um Cl 150-

mmtfc cn
:
ri qual ri niitor itarrn lu nn)Vi

||
miriito. Principia assim: CE ff""

frEKital be la ficrra mtfri ij a brliirimimbo. . . e remata por uma CE <Cnn-

rtOtt. e uma d. Ç^Bpln. e pelo trivial JltUS òtO. Na f0. t£ começa o primeiro



V <tO9poi^arco0ta5 MJFrqKoal^

Frontispício da obra que vem no presente catalogo sob o n.° 1.069. O

original mede 177x118«"".
(Pag. 288)
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dos vinte STiUllipíJlllt, Jos quais o nllinio fiiuia na fn;ntf da f O tíVr ilij, onde

remata com os seguintes dizeres : f£ Jtrill nlcbirlt pnttis llici illfigirc ClCl IIll

/^C. e com uma vinlieta, alietta em madciía, figurando uns pedragullios cm cliamas.

Do verso da mesma ÍO. rrrritij até â frente da trrrir decorre uma ©ptftolit n&

illbiríô, com a epigiafc
: f£ ^b UllhlfiroS IjifpniItlUll? ||

iUÍIlffS,
1| 11. Ç. ?.

gnitC rpiftOln llliltit., e no versos desta ultima íí. um líllllintlft bít flUtljOrf.

Diz assim no começo
: lll^fc» iiif llniiin por iiõbrc Ijtjo foij íf uK Inbin-

bor... Na frente (o verso está em lirancn) da íí. Cti, a STnllIn SI ))rcfriltC

uo
!|

liiiiirn.

Na primeira das quatro follias innms. linais uma CE ('"piôtoln 81 lUltt>r Hl illuf-

triffimo friior 1
íiíii ^còid íc nflitillnv ij bf Cioriípun toiíiie 6c feriu

6liq ir Snlunlirrrn friIOr br ilillaUin... (a duas colns. por pag); na frente

da segunda, uma out.a CE «f-piftoln bcl niiftof fll Uliiflrr ij miiij mfl
||

giii-

tica fritor tioiit' jiiiui piirití rnnrro mnriiiirs br uilln iiiirun /i; ||
frnov

bí inogurr flit, (também a duas colns. por prg.); uo verso desta mesma segunda fl

c na frente da tcicei.a: CE f"l""'" laiirmttíis mir |1
mibl |lnfrt bill)

tnnto frrriirnfio gomioiiir lo Uru rt trmpnrr iiifrn mrinorntis prr rr-

iiririibiij
II
fvntnii Çibiuiim ^rrviíin optimis fiolnvibus ||

boctiqj utris

rflrrilli lllif|"n ; e fiualmoulc, no verso dcsl.i mesma terceira fl. e na fiente e verso da

quarta, três poesias em latiu, cada uma das quais encimada por sua vinheta alegórica,

gravadas em niadeiía. A ultima representa uma pessoa escrevendo, -pessoa que se su-

põem ser o autor.

O volume compreende 17 cadernos de oilo tf, cada, rulnicados na parte inferior das quatro

primeiras ff. de cada um: H ij (a primeira follia deste caderno pertencia a rubrica It, po-

rem não a apresenta), fl ÍÍÍ, fl iiij a V. j., X. ij., r. iij., r. titj.; um de qua-

tro, rubricado: S. j., 5. ij.,e, finalmente, um ultimo, taiubem de qnatio It (as finais

itmmeradas), rubricado: t. í., t. IJ., t. ílj.

Este ultimo cadeino parece faltar em quasi todos os poucos exemplares que da obra se co-

nhecem. Oomez de la Cortina, marquez de Moranie, registando este facto uo sétimo

tomo, pag. 267, do magnifico Ca/«/ffgHS da sua riquíssima biblioteca, escreve o seguinte :

Este exemplar tiene 4 hojas mas (que suelen faltar en otros exemplares), cou la signa-

tura T. 1. T. S, y por conseguinte es raríssimo. ^

Cada um dos vinte Triunfos é precedido de uma folha que contem na frente o titulo ou ar-

gumento do respectivo Triruifo, ora encimado poi unr brasiio, ora por unia gravura de

desenho alusivo ao texto, e tudo sempre emoldurado por cercadura de composição tipo-

gráfica (algumas vezes constituída de pequenas vinheras com imagens de santos).

Livro curioso, nitidamente impresso com belos car.icleres GÓTICOS e muito estimado.

Exemplar perfeito. Raríssimo.

lOLlO— Dlaz Vara CaliJeron (Don Gabriel). ~Gi\m\e-ías, y maravillas de ki iii- j^—//
clyla, y saneia civtiade de Koinn, caboza, y compendio de el orbe, madre ^ ^ C>

de lodos los fieles, y roca inexpvgnable de lii saneia tee catholicn.. Con

Privilegio. En Madrid, Por Inseph Fernandez de Buendia. Af/o de M.

DCC. LXXIU. In-fol. de XVlIl-11 70,VX.\XVII pa-s. \i.

O frontispício é tarjado e impresso a prelo e a vermelho. Entre as pags. 4 e 5 uma gra-

vura a buril, contendo no centro a imagem de N." S.'" det Bveii Svceso, de Madrid;

e em frente da XVIII uma outra representando o autor sentado a uma mesa e em

atitude de escrever.
'

Em frente da primeira pag. numerada vem também uma grande folha (desdobrável), a

qual contem uma curiosíssima planta de Roma, em que se vêem os numerosos edi-

licios, muralhas, rio e outras curiosidades da cidade e de seus arredores. E igual-

mente gravada a buril, em chapa de cobre.
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lOol-DICCIONARIO DA LINGOA PORTUGUEZA PUBLICADO PRLA ACA-

DEMIA nEAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA. TOMO PUlMEÍliO (< único que

-. .. se publicou). A {Marca ipavada fia Academia) LISBOA NA OFFICINÁ

y QC' í^^ ^''
í'-^ MESMA ACADEMIA AXXO M.DCC.XCIU. Com licença cia líeal il/e,~«

tia Commi^são Geral sohre o F.xame. e Oeiísiira fios /.ivros. In-fol. gr. do

IV IT. iiinins., GO imgs. ; iii;iis II 11. imiiiis., 5i.'! pags. a 2 colunas, alem

de uma II. TultI, a i|U,il iiisi;i-c, ii.i frente, o Catalogo das obras impr, pela

Acad. E.

, Muito api-eciailo, sobretudo por conter, de pag. Llll a CC o CATALOGO DOS AUTO-
RES E OBRAS, QUE SE LERÃO, E DE QUE SE TOMARÃO AS AUTORIDA-
DES PARA A COMPOSIÇÃO DO DICCIONARIO.

lioin exem])Iar. f\Alv(").

1062-Diccionario de l.-i lenyua caslcjlana, cuiiipnt^slo por la Heal Academia
Espanola, rcdiicido á iin lumo para su fácil u.?o. Torcera edicion, cn la

. —^ qual .<e han colocado cn los Itigares correspondienles todas las vocês de

S í- los suplementos... Madrid. Por la vinda de don .Juafjuim Ibarra,..

MDCCLXXXXr. In-f..l. ijf. de VIU 867 pfgs., com Ucs colns. de impres-

são, cada. E.

.apreciado. Boa e lar.i cdiçiio. lixcelente exemplar.

I0(i3- DICCIONARIO lirOliTUCUEZ, |1 E BI;\S1L1,\N0, OBUA NECESSÁRIA

II
AOS MINISTROS DO ALTAR, . Que níHRiiHtNDEnisia a cqnvebsaò nii

TAMOS
ii
MILHARES DE AlMAS QUE AIKDA SE ACHAÕ

||
DISPERSAS PELOS

/V/>feTOS CEUTÕES DO
||
BhASIL, SEM O LUME DA Fli' E

||
Ba PHSMO.

||
AOS

^^ <JUK PaROCHKAÕ Miíí-ÕES antigas, pelo embaraço
li
COM QUE NBLLAS SE

i'ALi.A A Língua PoaiuouE- !; za, p.uía melhor poder conhecer o
||

ESCAUO INTERIOR DAS SUAS
||
CONSCIÊNCIAS.

||
A todos OS cjuc íe eni|,ire-

gareni no eltudo da llilloiia
||
natural, e Geografia daquulle paiz

;
poib

coiiler- {sic) v.i conílanlemciite os feus nomes originários,
||
e piimitivos:

II
Por ««•«

II
PRLMEIHA PARTE, {única lublicatln) || (Logar de peq. vinhet.»

lijogiáficaj
li
/,/í;/iO^|| AVI OEFICiyA PATniMlCAr. \^

||
^LVA-0

M. JJCC. A'Cr.
II
Com licença. -lnA.° de IV IV. (prcls.) iniims. e IV-7'J

pags. E.

.•\s IV tt. prels. iiiuuis. eomprcc-iulem : antc-rosto ; írojitispicio , e: POR PROLOGO'}
SE OFFERECE O SEGUINTE: . As IV pags. imediataf, niims. com algarismos ro-

manos, inserem . ADVERTÊNCIA \\ SOBRE A ORTOORAPHIA, E PRONUNCIA-
ÇÃOWDESTA OBRA.»-0 texto do Diccionario propriamente dito c disposto a dnas

colns. de impress:ío por pagina.

Belo exemplar d'esta interessante obra filológica. -Multo rara.

/4

//

lOtii-- Dickens (C/irti/c»)— Le cricri du foyer, par... Lrv.celles. Mcline, Cuiu;

il Cumijagnic. . . 1S4IJ. In-l?." de lV-237 pags. E.

lOiià- DIctionarium Tetraglotton, seu vocês latinae omnes, et gr;cca' liis ns-
pondcntes, cum Gallica & Tculonica (quam passini Elandricum vncant)

earu inlerpretalione ; nvnc emeiídatius & locupleliiis. . . Franckenr, Aind
^Eijidivni líadívm, Ordiutm Frisice Typograph. i-/.i, /.). c. ,/(!. Jii-S." pcq.

E. {penj.)

O frontispício é embelezado com uma linda gravura a buril cm chapa de metal (D. R.
B.-P. S.J.

A impressão é a duas colunas por pagina. -Apreciado e R.^RO.
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/y^oa

JOOO— Dictionnaire (Noiívoiíul iJOiUilif riMiii,;jisdaiU!Ís cl (l;iiiui,s fi;iiii;ais, hii- /^ ^ CJ
;.-(C, <H!o llollzc. iSSiJ. Iii-H." pu). de \-77o pa^ís. E.

lUfi7— Dictionnaire (Nouveau) porlatif frunçuis-suédoia tt suédois-fiMiiriíi

Leipsir ; IloUzr. iss:}. In-S.» peq. de 821-1 pngs. E.

Ui(i8— Dictionnaire de poche (Nouveau) dcs langues frnnçaise et liollandaitie. /^ ^ C>
. Ldpsic, Tauchniix. In-S." peq. de IV-TQ? pags. E.

Diez de Gannes fGiitierre J.—Cromca. .

.

—Veja se: Croti^rtf.

lOíiO-Diniz (r;.)-Cancioneiro,iD'ELREI P. DINIZ,
|1 PELA PniMEIItA VEZ

1|

IMPRESSO SOBHE O MANKSCniPTO DA VATICANA, 1! COM ||
ALGIVUS /^OT^^^i

NOTAS ILUSTRATIVAS, í E UMA PREFAÇÃO HISTORICO-LITTERARI V
-^

II
PEIO D r CAETANO LOPES DE MOURA.

||
(Logar de escudo d'armnsd(.

reino)
!| varií;. \ eh casa de j. r.-AiLLArD, íl, ijvai Voltaire II

ÍS/7.—No
verso do anle-rosto :

—

paris \\ na tiiv^raphia de fain e thvnu,
.,
ria

RACINE, 2S—In-}." de XXXV-1Í)6 pags. E.

Muito apreciado. Ediç.lo jri completamente exausta. Excelente exemplar.

1070— Diniz (/lí/io)—As pupilas do Siir. Rellor. Chronica da aldeia, por... Si;- q t^O o
gunda ediefio revista pelo aiillior. Vario: Tijp. do .lonwl do Porto... ixfix.

In-S." de 27IÍ pags. E.

Ei1ii;.ío já pouco frequente e a mais aprecia\el, por ter sido ainda revista pelo autor.

Diola (Ocího)— Vcja-se : Lisboa {Fr. Uorcot de).— Chronit^he. .

.

Iii71— Dioscorides Anazarbeo.—Pedacio Dioscorides Aimzarbeo, annoladn pnr

cl Doctor Audres L;igura, ii:edico digtiissiiiio de .lulio III, pui)lifii:e íjij-

xiiiio, iiuevamtlitií ilustrado, y ufi.idido, deinoiíslramlo las figiiias de plaii ^^
las, y aninialts en Estampas finas, y dividida cn dos Tomos. Sii autor cl c><l ^^^ "^

Uoclor Don Francisco Suarez de Ribera, Mediíio de Cairiera de su Mages-

lid Culliolica. . . Ano (Logar de linda vinheta alegoric.i, ou marca do ini-

[iressor, abeitu primorosamente a buril cm chapa de m«lal— /oíi. Pere^

SimI. M.t 17-'Í0) iVi:i. Co» Piii^iiegt". En Mndrid: En la Iitiprenla de Un-

miiujos I-Vrnandez de Arrcjo... In-fol., 2 vols. de XXVIll '24:j-224 e XVI-

18S-226-l32 88pags. E.

O tomo primeiro é enriquecido com uma bela gravura alegórica de antc-robto, um bra-

são d'arnias de D. Phelipe V, uma outra gravura alegórica contendo ; no alto os

retrs. de Dioscorides e de Andres Laguna; no centro o de hrancisco Suarez de Ri-

bera (estas três gravuras estão assinadas : laaiies Perez dei et. scul. Ma.^' 1733); e

.XXVI estampas reproduzindo imensas espécies de plantas. O tomo segundo: com

um brasão d'armas de Dona líabel Earnesio, a quem o tomo é dedicado, c 34 es-

tampai reproduzindo também numerosas espécies de plantas. Todas as estampas são

aberlas a buril em chapa de metal.

Obra muito interessante e estimada, n'uuia das melhores edições que dela se tem feito.

Os frontispicios são impressos a preto e vermelho. Belo exemplar, salvo um ligeira

defeito no canto superior da lombada nas primeiras li. do tomo segundo. -RARA.

1072-DISCVRSOS,
ll
QUE SE |' PRESENTARAM NA

i

CVRIA ROMANA, PO!!-

QVE SE
II
moltra tpie o Illustrinimo, & Reiieren-1in'imo

||
Senhor Uom M'-

guel de Portugal Bifpo de || Lamego auia de ler recebido em arpiplla

Corto,
II
como Emliaixador do Sereniílimo Rey |'; tle Portugal Dom Ioam o

II
IV. nosso Senlior. || Traduzidos de Italiano em Poituguez. ||

Ânno de (es-

cudo d armas reais portut'iiesas) lfí4''l.
\\
Com Iodas as li;epças ncce/farids.

\\ Em I.ietoa, for .Inloitio Aluarez Inipreffor\\dti Reij N. S.
\\
Vende/e vm

^Ô?^Oc>
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#í'

lÁ^

^ea

&^

ciífa de Lotirev^o Qucirús, Liureiro \\
do Efinào de Bragança. ]r)-i.'' de froiitis-

picio e 16 pags. niims., nlóm de uma inum. e uma em branco, finais. B.

A pag. inum. final insere as «LICENÇAS.^ paia a impressão e novo registo tipográfico :

<Com todas ns Uceii(as iieceffarias. i| RM IJSBOA. H Por António Miiarez Impreffor

riel
II
Rey N. S. Anno ile 1642..-

O frontispicio é ailornatio de tarja, impressa com peqs. vinhetas tipográíicas de orna-

mento.

Opúsculo interessante e apreci.idissimo. MUITO RARO.

1073— Dizionario coinpendiato di antichitíi per maggioie iiiteligenza delTislo-

Q ria antiga, sacia e profana, e dei classici greci e latini. Traduzione dal

franceze, miglioraln o acnrcsciíUa. Firenze. : 1S2I, dai Torchi di Gio. Mare-

nif/h... ln-8." pe<i., (2 tomos de VI-Xll-lí»i e lill pags. li. (jierg.).

Dochez (A/.)— Veja-so: Uamnur {M. líe).— llisloite de rEmiiire Ottoman...

— ; e: Leo eí Batia (Enri).—Histoire d'Ilalie,,.

Piutriíin S priíi-
'I
fipins x fiiiiínmc- l| tní H rlIvi^tn^«>r.— Veja-se: Mello

(D. .Toih} de).

1074- DOCUMENTOS [ AcillADAVEIS
|| PARA TODO O GÉNERO DE PES-

^ SOAS,
II
que qni/.ereiíi aproveitar-se, e com pouco

||
custo diverlir-se. (No

fim do texto) : LI.^^Bd.i :
l! .Y» (J//;.-. de DOMISfíOS nOD(Ur.UE!>.

||
Anxo de

}756.
li
Com Iodas as lirtiiças «ca-.í.sdcins. ln-4.° de 12 pags. E.

Opúsculo curioso e MUITO RARO.

1075—Documentos para a historia das Cortes Geraes da Natâo Portuguesa.

Coordenação auclorizada pela Gamara dos senhores deputados. Lisboa:

Jiiip. \acional, lSKt-9l. In-8.° gr., 8 vols. E.

Trabalho importante e muito valioso para a historia politica e parlamentar desde 1820

a 1831.

Belo exemplar e bem encadernado.*

I07t)-Dolce (Lodovk<i)-LE TIiANSFt)UMA- TRUNI DI M.
||
LODOVICO DOLGE

O O
II
(Peq. vinliela tipográfica de ornamento)

||
DI NVOYO RISTAM-

||
pute, e

da luy ricortetle,
|; ^ in diuersi luoglii |' ampliale.

1,
(Peq. vinheta orna-

mental)
II
Con la Tauola delle Fauole.

|1
CON PlilVILEGI.

Estes dizeres encontram-se no centro de ai'tistica portada gravada em madeira. Na base

da mesma o registo tipogr.áfico

:

/iV VESETIA AP- 11 PBESSO GABRIEL
||
GIOLITO DE FERBA- 1!

/i/í?

IB.VLEL. M D Lln. (KV,.;). ^1-4." de XVI tf. (prels.) inmns., 300 niims.,

e mais XII inums., finais. E.

As XVI pags. prels. compreendem: frontispício tpag. l-a 11 est.i eiii branco); Dedic.ito-

ria: -ALLO ILLVSTRISS. E REVERENDISS. MONSIGNORE IL S. ANTO-
\

NIO
PERINOTO, V.-ISCOVO Dl ARRAS \\E PRIMO DEL CONSIQLIO

Ij
£)/ CESARE.»

(datada e subscrita no fim : «Di Vi/iegca U di primo di Maggio. Al D LIII. 1] . . . :'

Loduvico Dolce.') (111 a VI); Licença (?) de «IVLIVS PAPA 111». (VIU); «CAESA-

RIS PR1V1LEG1VM.= (I.X e X); Privilegio do .CHRISTIANISS. REQIS.. Henry de

França (subscrito: .COIQMET») (XI a XUl) ; Privilegio do -DVCIS FLORENTIAE..
hDatum Floreniiae Die XXIX. Martij. M D Ull.^) (XIV) ; outro privilegio da «SI-

OMORIA Dl FERRARA, etc. (XV); e um -SOMETTO Dl M. PIETRO ARETINOW
.K Cesare.» (XVI).

Nas XII pags. inums. finais o seguinte texto: ^ERRORl, CHE SI SON FATTl NELL'
I.MPRIMERE.'! (1); Marca do impressor Qiolito, tendo na base o registo: IN VI-

NEOIA APPRESSO GABRIEL, GIOLITO DE FERRARI E\\FRATELLI. M D
LIII.' (Ill-a II está em branco); «A I NOBILI E SlMCERl 'i LETTORI GABRIEL
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li
QlOLITO.^ (IV e V); e .TAVOLA Dl TVTTF. ;

LF. FAVOLE, CHE SI COM-
1|

TE.NGONO NELL'OPERA.. (ft. VII a XI).

Tradução das Metamorphoses de Ovídio muito apreciada. Bela edição, primorosa e mui

nitidamente impressa ; adornada de interessantissimas gravuras, abertas em madei-

ra e intercaladas no texto. Brunet descrevendo-a diz que é a edição preferida pelos

Bibliófilos. -Excelente exemplar. - Muito rara.

Domeniqui {iMãnvu-i'). — Vejasc: Jmio (/'(ikíc). — l>i;iloyo lic las ein-

piessas .

.

Dorea Cáceres e Paria {Leandio}.- Vejaso: Corrài de Loferda {D. Fer-

nando).

1077— Dorring (I.aurviU A/itf/iiic).— Giaiiiiiiiiirtí ilaiioise^t iiurvegienne.. . Par...

Parti: Maiisenewe & CM, ISWJ. Iii-S." de Vlll-200 pags. E.

1078— Douro. Ampelographia. ,S'. l., n. d. Iii foi. poq. ilc iV.i pags. E.

O texto é adornado com diversas vinhetas.

1079—Dousae (6eorftíws).-i;EOHGIl 1' DOVS/E, ]|
DE ITINEHARE SVO II CONS-

TANTINOPOLITANO, ||
Epiflola.

|I
.UcefiermU veleres Infcripliones Pyzanli,' //O !^C> c^

CT" ex
II

relifjita Grcoia nwiu piittmm in Iucídi editw, cum
\\
qvilniídam doclorum '

virorum epifíolis.
||
(Marca do impressor, gravada em madeira)

|I
Ex Ojfi-

liiia Planlixiana, || Apvd Chbistophorvm Iíaphelnbnoivm.
||
Academia"

Lugdune Ralaua; Typograpliiiiii.
Ij
cio. I;). h-. [l-yJO). ln-8." peq. de 141

pags. nums., além de uiiia inuni., final. E.

Na primeira pag. o titulo transcrito acima ; a 2 est.i em branco ; na pag. 3 uma poesia

em grego (encimada pela epigrafe: «lOSEPUI SCALIOEKI |1 CES. F.
||
Epigramma»),

e outra em latim ; na 4 uma outra poesia em grego (encimada pela epigrafe : «/«

Nobiliffimi doctiS liiniíjtie /«hí/íis OEORO. DOVS.€ ||
Itinerrarium Conftantino-

politanum,
II

íi Códices Oraicos Manulcriptos H inde allatos.>,-e subscrita : <Bori. Vul-

canus Brugencis.») ; e da pag. 5 em diante o texto da obra propriamente dito.

Livro curioso e muito raro. Autor não registado por Brunet. -Bom exemplar.

1080— Dozy & Engelinann (/?.—, t>r. W. //.).— Glossaire des mols espagnols et õ)^0 <0
porlugais derives de 1 'árabe, par... et le... Seconde édition, revue et '-^

très-considérablemente aiigmentée. Lryde. K. >'. Bril, Imprimeur de l'l',ii-

versiU, 1869. In-8." de X1I-424-1II pags. E.

Obra interessante. Pouco comum. Belo exemplar.

1081— Droz (Joscp/í).—Pensées sur Ic cliristianisme. Preuves de sa verité

;

suivies des aveux d'un philosophe clirétien, par.,, Nouvelle édilion, aii-

gmentée d'im recneil de leltres de plusieurs évêgues et archevêques de

Franca. Paris: lienoiíard el VM ... IHòfJ. In-8.° de V1II-336-I-III pags. E.

Adornada de um cabeção alegórico e de unia gravura impressa em separado.

1082— Duarte (/>.).— Leal Conselheiro e livro da ensinança de bem cavalgar > ,c_ -^

toda sella, escriptos pelo Senhor Dom Duarte, liei de Portugal e do Al- /^^ J '^

garve e Senhor de Ceuta. Fielmente copiados de manuscrito da Bibliothe- /
ca Real de I'aris. Lhhoa, Na Ttjp. RolhmUana, 1843. In-4.° de VII-336-118-I

pags. E.

Tratado verdadeiramente interessante e valioso. Muito apreciado. Edição nitidamente im-

pressa. Esgotada.

1083—Durai (F. Frowcisco).—EXPOSSICION (««) |1
DE LA REGLA DE N. P. ,' S.

AYGVSTIN
li
PRATICA DE RELIGIOSOS ||

Prelados y Súbditos. AVTOR ||

/S-o

^/^cJ
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EL ri.''° P Al. [>. F. FHANCISCO
|

DVBAL ABRAD DE HETVEIiTA
|i
Gene-

ral reformador ilel Onlon ..
|| ... ||

AI, S. 0. AI.ONSO nKÍ.OS HinS||y

Angulo dei Consejo de sii Mag.<i
|1

. .

.

Estes dizeres aclmiu-se uo centro de elefante poiíiid.! ixlegorica (Pctnn a Villafranca

sculptor Regias sculpsit Matrít), contendo no alto nni escudo d'armas, e nos lados

as imagens de S. Avgvstine e dcS. Norberto. .\ meio da base este registo:

— ÊJV VALLADuLfn,
\\

eii l<i luitpreiUa de Barlolome \\
Pcrlolci^ Im-

jirrssor de la Vninei-fidad.
\\
alio M JiC. I.XIlJ.— ln-M. de, afora a portada,

.\11 pags. (prels.) iiiums., 498 inims. o mais XLiniims. de TALiLA, finais. K.

As XII pags. prels. inians. compreendem : Dedicatória: «.XL SENOR DON .^LONSO"

DE LOS RIOS Y A.NGVLO...»; -Aprobacions> e .Licenci.as«; «Suma dei Priuile-

legio»; -Tassai; <Erratasi; e Proemio «AL LECTOR.»
A impressão do texto da Regra propriamente dito, c da T.ibla, é a dnas colns. por pa-

gina. -Estimada. Bom exemplar. RARA.

1084— Dubraz (J.)— Recordações dos últimos quarenta annos. Eslioço.s hiinio-

/ ., ._^ j^ rislicos, descripções, narrativas históricas e memorias contemporâneas.

/ f^ -^ por... Lisboa: Imp. de Joaijtii)ii Germano de Soiii<a Neves... ]8fjf<. In-S." de

^. 11-357 pags. E

Duche.— Veja-se : Lufos/e el Duche—(Eiivres choisies...

^ ^
108õ-Ducis (./. K)-ffiuvies de... A Paris, Cliez Nepveu... MDCCCXVUI.

3w O ^ In-12.°, 6 vols. E.

«Ornées du portrait de Tautcur, daprès M. Oérard, et de gravares, d'apres MjM. Giro-

det et Desenne."

,, ll)8t)— Dufally (J.)—Algèbre, par... Deuxieine ódition. Paris: Delograve. .

.

<j^ S "^' W76\ {Ahhe-(iÀe.— lm\r. Bric, C. Piiillart el fíclatix). In-8.° de lV-210

pags. E.

Encadernada juntamente a seguinte obia: <Ètéincnts de géométrief coniprenant la Géométrie

puré et appliquée. Rediges... Par A. Eudes... Paris : Dalinont, 1856.' ln-8.o de 115

pags. e três Plancltcs.

/j, 1087

—

Dufresny— CEuvres clioisies de. . . A Paris, Ches Firmin Didot Fréres.,

.

f<fH O O ^g.yi_ ln-12.°, 2 tomos de IV-243I e 201-1 pags., pm um vol. E.

^ , 11)88— Dugat (Gwstoíe)— Grammaire française à Tusage des árabes de TAlgó-

?^ -' rie, de Tunis, du Maroc, de TÈgypte et de la Syiie; par... Paris. Iinpr.

Imperiale. M DCCC JAV. In-8 <> E.'

108(t— Dulac (.-Ijiíowio Moximiono) — S\\s.o para se juntar á ol^ra intitul.ida Voza

yj/ /e) Q^ doa leces porlvçiví^es, escrita até julho de 1820. E daia ao prelo em oiitii-

/ l)ro do mesmo anno. Lisbca : Na Imp. Regia. Aimo 18'?0'. In-l." de XV
pags. E.

Kncadeinada juntamente, esta outra obra: 'Vozes dos porlugiiezes ou fiel echo das su.as

novas acclaniaçõcs .á ieligi,ão, a eirei, e ás cortes destes reinos.. . Lisboa : Na Imp.

Regia. .Armo 7S20». ln-4.o de lV-308 pagS.

1090 Genuina exposição do tremendo maiàsmo politico em que calii<i

/j9/r) ^ Porluijal, com desenganada indicaç.no dos iinicos remédios apropriailos :'i

^/í
'^

si-a cura radical... por... Ushoa: Xn Imp. .\a<i'mal. Í6'3J. In-4.", '2 vols.

do Vin-210-IV e ^206 VI pags. B.
o primeiro vol. é aiiornado com uma curiosa lítogiafia de assunto aiegoiico.

y. y—^ 1091 — Du Marsais- Príncipes de Grammaire, ou fragmens siir les causes di'

ít O ^ la parole. Par .. .4 Paris. Chez f i . Dnfarl... ITfif). Inl^.", 2 tnmns d.- 11-

291 e 1V-2.'Í0 pags., em um vol. E.
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IO'.*â— Dumas (.-l/c.cflHdre)— Iniprcssions de voyago. l>o Paris a Cadix, par .. ^«^ í~ O
Pari<: Ancicnnc Maison Dcllcye. . . Gaihir Frh-cf. !'(} Uw» . . . J8I7. (Imp. *-^

Dotidey-Ltijirr.. .]. ín-8.°, ."1 \til.s. K.

Primeira ctiii;ã(i. Buiu extuipl.ii

.

H)'J3 Une filie dii Rógent, ii:ir... /'mi<: Mn-hcl l.énj Frrrcf... ISJS. lu-

8.° do lV-360 |iags. íí.

1094— Dumesnil (.l/rx/s)— iliriirs |iolitiqiR's aii \l\'' sièclo. Par... Pnris: ^ <' t^

Achille /Wsíiujcs. . . li-'::iK lii-S.o, .j tniiios de I V-VI-33G e VIII 310 pags,, .-in

iiiii vol. K.

lODo— Dumont (/•-'(.;

—

Tai-liivi d:is asseiiibloas legislativas ; obra exirahida dos j x_
maniiseriptos de í\Ir. Jeremias Renlhani poriMr... Traduzida do Francez W^ ^ CJ

por í;** E acoiii[)anliada de Imni projecto de rtgulamenlo para os assem-

bleas legislativas, pelo tradiiclor. Lisboa. Em a Nvva Impr. da Viuva Neves

e Fitlwí. Aiiiio de Í8?J. In-S." de X\I Ml-l pags. E.

lOíJi) Tact;que iles assemblóes poliliipies délil érantes. Extraits des ina- ^^ /^ O c5
nuscrits do Jórímie BenlliatM, jiar... IUkxcUcs, Soe. Behje de Lilrairie. ..

18-JV. In-12.° de IV-319 pags, R.

1097—Dupanloup {M.S'-) — \)e. réduealion, par... Paris: Dotmiol... iS6l. )^ S—íO
{Impr. 11". Uemquel, tíoiipn el C"). ln-8." pc(|., 3 vols. de X\VIII-405, IV-

607 e IV-(539 pags. E.

Se.\ta edição; ailoinaila tom u idr. dt Dii|niiloup (JiUicItc de Boiírge - Ach. Maitinet

sciitp.)

1098 Le mariage i-liri'lieii, par... Paris: lloiihi il—Julcs Geroois, . . 18S2.

{/mp. Victor doiijij et JíWrdn»}. In-8." prq. de 400 pags. E.

Sexta edição. Todas as jiaj^s. embelezadas tom linda e arlistita moldura aberta primorosa-

mente enr niadciía. x ^
1099— Durand (Abbc /!.)— Móis de Mário des Madones de Pio IX, par... Orne 7^ ^ ^

de trente-deux gravures réprésenlaiit los Madones que Pie a recommandé

d'invociiier. Paris: Palme, 1870. In-8.»de IV-352 pags. E.

Eircadcniada juiilaiiiente, a seguinte obra : Móis de Maríc d'a|)rès les grands prédicalenr?

eontemporains ; suivi d'une série de testes de FÉcriture et des Peres sur tlr.aque Fèle

de la saiute Viergc... Paris... 1881. t Iu-8.0 de IV-Ill-314 pags.

1100-Durdent (./. /(.)— Beautcs de riiibloire dii Poitugal, Ou abrégé de ce

pays, depuis iaiiliquité jus(ju'á nos jouis... Par... Paris, Eynnrij,,.

iSÍO. In-8.« pcí]. de .570 pags. E.

(')u\iage orucc de six belles giavures. / //
1101— Dussert (yl.)—Méthode llobertson. Cours pratiiiue, analytiqiie, Ihõoii- /ri^'^

que et syntliétique de langue grccqiie, par... Paris. Derache... 183.0. Iri-

8.» de 180-4 pags. E.

Entadeinada juntairrcnte, a seguinte obia: «Oraminaire élénientaiie du grec niodenie, divisée

en deux paities... Par Mithel Scliiiias... .4 Paris : Hachettc, 1S29.'>. In-8.0 de IV-

XV- 102 pags.

H02-Echard (iaiiic/íct).— Tlic lionian hislory, froiii the Dulding of the City,
^

lo llie Perfect Seltlenienl of lhe Empire by Auguslus Caesar, Conlaining f^O Ô
the Space of 7á7 Tears... By... London, Prinled for Bonwick . . . MDCC-
XIIT. In-8.°, 5 vols. E.

Obra estimada. Os frontispicios são impressos a preto c a vermeltio. Bom exemplai ; tom

ene. inglesa, contemporânea.

/S}^J~^
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1103-Egueren (/). ]o»é Morta ííe).-Memoriú descriptiva de los Códices nola-
Wes conservados en los archivos eclesiaslicos de Espann, escrita por

c a Ohra premiada por la Bil:)liotoc.i Na.-ional . . Madnd, Impr. y Ester, de M.
Biiadeneira... i8r,9. In-Í.» gr. de IV XCIX-IOO III pags. E.

Kstudo interessante e apieci.uio.

Elpino Duriense-Vejasn: Itihnro do^ Sanlos (.hilouio) e Jhrntius Ftarus
{Qviíilus).

Elpino Nonacriense-Veja-se: Crvz f Silva {Anloiiio Diniz da).

Emmanuel ou Emanuel—Veja-se: Manvcl [D.—, Rei de Portugal),

1104-Emmerichi (Antm Culharina).—A dolorosa paixi5o do nosso senhor Jesn

% ^O Christo, segundo as meditações de .. Traduzida... para porluguez Por
A. .1. da S. de A. Garrett. 2." edição. Por(o : Typ. Commercial, Iti-Hi. In-8 »

de LXII-265I pigs. E.

Empoli (^0(10 de).—Viagem ás índias Orientaes.
. .—Veja se : CoHp.riio ác

noticias..,

lIOõ— Encarnação (D. João rfa).-Grammalica lingua; sanctae a muUis seripto-

JJ (^ Q r'bi"s excerpla, sed in volumen unimi redacla por D. Joannem ab Incar-
'^ ^ natione, Canonicum Reg. Cong. Sanctae Cruéis. . . (Escudo d'armas reais

portuguesas). Conimbncce : Typis Aradewia' M.DCC.LXAXIX. In-4 » de
VII-IV-549 pags. E.

Muito estimada. RARA. Belo exemplar.

Encarnação {Fr. Mamul dn).- Serni;.iu qvo prégov... no Avto da Fee...
de Goa... 1617.— Vejase: Avtos de Fé {Sermões de).

llOti— Encarnação (D. Tlwmo- rfa).- Historia Ecclesiaj Lusitana Per singula

% tí-Â O o ^:fi'^"l« íib Euangelio promulgalo: Auctore D. Thoma ab Incarnatione Ca-
3* 7 ^ nonice Regulari Laleranensis Congregationis Reformata S. Crucis... To-

">nus I. (Vinheta primorosamente aberta a buril em chapa de cobre {Janr.
Ant.o .te.r of.j, tendo no centro as armas pontifícias e as de Portugal). CoUm-
hrice: MDCCIJXLXlll. Ex Prvele Academiw Poniificiw. Svperiorum permi.s-
su. In-4.°, 4 vols. de XXIV-35H, XX-SO», XXIV-374 e IV-XXXVII-III475
pags. E.

Obra importante e de bastante valor histórico; magnifica e mui nitidamente impressa
O texto da primeira pag. dos tomos l.o e 2.o é encimado por um cabeção alegórico gr»-

vado a buni em chapa de cobre pelo mesmo gravador da vinheta que embeleza os
frontispícios dos dois mesmos tomos.- RARA. Belo exemplar

1107-Encyclopédie Universello (Lettres, Sciences, Arts). Dictionnaire des
Diclionnaires, Sous la direction de Paul Liuérin. Paris: Librairies-lmjnime-
ries Réunies—May et Motkroz, Dire<-teurs (s. d. —1802-94) In-4 o max 7
vols. E.

/ • •,

Obra, no geiíero, importante e verdadeiramente notável; impressa a Ires colns. por pa-
gina e Ilustrada com numerosas gravuras, muitas das quais coloridas. - Excelente
exemplar.

Engolmann [Dr. W. 7/.).—Vejase : DOZY & ENGELMANX.
Enriquez de Flores (Difí/o). — Crónica dei líey D. Enrique. . .—Veja-se :

Crciiicas. ,

,

1 108-Enriqnez de Zuniga (Juan).-CONSKIOS
\\ POLÍTICOS, Y

1| MORALES 11

r.jC>
A DON RODRIGO DIAZ

!|
de Viuar, y Mendoça, de Ia Vega, y Luna, Mar-

ques dei Zenete, Duque dei
||
Infantado, &c.

\] COMPVESTO POR DON
||

ê^4o o

ã^^ie
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liian Enriquez de Zuniga, naluríil fie Ia Ciudade de Guadelaxara :. .

.

'1
II
CON PRIVILEGIO.

||
huprefw em Cuevca. oi aita de Mian de la

/r/ksia
! Ao de M. DC. XXXIlíf. In i.° do VI 11. (prcls.) innrns. e 107 nums.

na frenle, alem de uma em branco, final. K.

As VI ff. prels. compreendem: tilulo; -APROVACION DEL DOCTOR . Doa luaii Pl-

nero y Ossário. . .^ ; «LICENCIA..; 'P.XRECER DE DON THOMAS Tamayo de

Vargas...^; 'Suma dcl Priuikgio.-; Erratas. ; TASSA- ; e Dedicatória: AL E.X-

CELEMTISSliMO
;] Seiior Doa Rodrigo Diaz de Viuar. ..-

Tr.itado curioso e estimado. Edição primitiv.». ExenipLir perfeito, salvo leve mancha de

agua na parte inferior das ff. r Muito rara.

1109-Enriquez Villegas {Don D/íjo). — LEER .SIN LIBlíO. DIHECCIONES
ACERTADAS PARA EL GOVIERNO Elliico, Económico, y Politico : Dirigido

Ali Sereníssimo Príncipe don peduo el felice, Regente de Portugal, y

Algarbes, y De todos sus Doniinios, No Reconocienle Superior en la

Tierra. Escrevia... En LISBOA. Con lifemia. En la Emprenla de Ajilonio

Craesbeeck de Mello... .iiino H>72. In-S." peq. de IV IT. (prels.) innrns. e

228 pags. E. (perg.)

As IV ff. prels. inserem: titulo; Dedicatória a D. l'cdro; e Licenças.

Apreciada. Pouco comum. Belo exemplar.

Illti— Épicos Brasileiros. Nova edirão. JHih. (No verso da folha do rosto:

Lisboa : jVa Imprensa Nacional). In-S." peq. de 449-1 pags. E.

Compreende os poemas: O Uraguay. l'or José Basilio da Gama (pags. 2 a 6S) ; O Ca-

ramurií. Por Fr. José de S. Rita Durão, ipags. 69 a 383). Notas (Noticia de José Ba-

sílio da Gama. — Noticia de Fr. José de S. Rita Durão, e respectivas .Votas de cada

Poema) : e ApostilUi acerca desta edição. Vem tudo datado e subscripto : «20 de Ju-

lho de 1845
: F. A. de Viir/i/tiigeií.- (pags. 383 a 449). .\ derradeira pag. insere: Cor-

recções essertciaes a fazer.

1111— Eplcfoto.— Manual de Epictcto filosofo. Traduzido de Grego em lingua-

gem Portugueza por D. Fr. António de Sousa, bispo de Viseu, e nova-

mente correcto, e illustrado com Escólios, e Annotações Criticas. . . [lor

Luiz António de Azevclo... Lisboa: Na Reiji Oljic. Tyy. 1~H.'>,,, In-S."

jjeq. de X.\-XLV1-184 1 pags. E.

Epictetus.— Enchridion. ..— Veja-se : Vaínins (Olho).

Eplcureo Alexandrino.—Veja-se : ALCOURT E PADILLA {Pedro Nor-

berto de).

Epistola Emanuel regis Portugallise, ad Leonem .\... de victorijs in

Africa habitis.— Veja-se: DE HEDVS IIISPANICIS, LVSITANICIS. .

.

Epistola loannis 1 1 1, regis Porlngalliye ^c. de rebus in Oriente feliciter

gentis.— Veja-se: DE fíEB IS HISPANICIS, LVSlTANICI.'i...

1112—EPISTOLA
II
PATRVM LVSITANORVM || SOCIETATIS lESV

||
AD SÓ-

CIOS QVI ROM.E
;
VERSANTVR. ' DE

||
Duodecim eiuídem Societatis pio

Calho-
II
lica Fide intertectis. Menfe U Sepleiubri lò71.

||
(Marca-emblema

da Corap." de .lesus, lendo no centro as iniciaes: / H S; gravada em
madeira)

||
Cum licencia Superiorum. ||

Xeapoli. Apud loíephum Cacchivni.

II
i.'jl2. In-8.° peq. de .\1 IT. iiiums. E.

o texto da carta, que é encimado pelos dizeres: «AMODUM REUERENDI [, Patris et

fratres in Chrifto carijsimi. ^^
Grátis ^T" /"'" Chi/ti, ^c, principia assim : EXl-

TUM Ignatij Azebe-
\,
dij, ^ Sociorum nouem ^ triginta iam cognouiftis, vt

credimus, qui Brafiliam voa
\
cum Aloifio Régio. ..t;-e termina: • Ulyfsipone V,

/o4o.

/>/õ^

J/õo/^^



298 CATÁLOGO DA LIVRARIA

5oáoo

<^

Idus Dcccinbris '', M D LXXl. I^tdijíti no I'truta omnlitni Chnfto fenil^Fraicifciis

He iricns Rector Dúiniis" Uly,{sli)!?oic:ifis, (^ Socij.W Imi>rimnt:ir. Petriis Diifi-ia

K/t". Geri. lo, Frartàfcus Lombardiis.^^

Hpistola muito interessante. RARÍSSIMA.

j, A^^ 1113-EPITOME
!

INSTITLTI |' SOCIKTATIS H .lESlI
||
Teitiú clilíi, auctior,

ir '^ & emendatior.
||
(iMan;a-einli!eiiia cln Comp. de .lesus, tendo no centro ns

inicir.es: í 11 S)
||
fiOM.K, & FLOKFXTI.F.

\\
Apiiã Michacktii XeUciiium.

NDCCIV.
II II

SEPEIUOIUM PEIUÍISSU. In-8." de XXIV 73ÍI

pags. E.

lUt— Época (A).— .Jornal do iniin.stria, scicncias. littsraluia e liella.s artes.

Tonu) I e II. Lit-boa: Ka Typ. da Ilerisln l'iiii'crsnl l.if^honen.^e . . , 18 W. In-

í'ol. perj., 2 tomos em um voliinje. E.

Todos os nums. trazem no fim: Na Imp. da Época- Travessa do Guarda Mor N." S.

Revista muito apreciada, colaborada pelos mais importantes e apreciados escritores con-

temporâneos, entre os quais Rebello da Silva, que aqui publicou originalmente o

seu romance histórico: Ódio velho não ca^fa,— Colecç.ão rara.

1115—Erasmus Roterodami (De^i lerins).—Ijolloqvia Faniiiiaria. Cnm oníniiiin

/ OJÍ /^ r2>
Notis. (Pcq. esfera aiiiiilai). .liiislcrodaini. Apiiã Ouiljel. I. Cirsium. A" cÍj

°^ "

hceiii: In-ie" de VIlI-5t)l pags. E. {pcnj.).

Linda edií;ão: jKjriada L^ravada a buril.

•1 HG D. ERASMI
;;
líOTEUODAMI IN

1| LAVRENTll VALL.E ELE-
||
gan-

tiaruni libros Epitome, inullò II (iiiàin anleà oasligatior. |1 Eiiisdem Copiai

ãliquot seleclioros forniola', ad
|i

nsiiiii pneronnii adcommodalae. II
íarrago

item sordilornm iiorlioniin, por Corho
||

liiini ("rociiin denuó multis in lo-

cis aucta.
||
(Marca do iinprcsor, gravada em madeira)

|i
Co/omVt' Marliiitis

Gymnk-iis excii-
\\ dehul, .limo .V.D.XfJI. In-8.° peq. de 350 pags. E,

Boa edição, impressa com caracteres itálicos. Muito rara.

1117 -.
—I/'ÊIoge de Ia folie; Iradnclion noiívello dii lalin d'Érasme, Par

M. Bapretl... A Paris, Ckcx Defcr do Maisioniicuve. , . ITSO. In-í2.o gr.

de XII-248 pags. E.

Edição ilustrada com 12 grav.inis a buril. -Estimada c pouco vnlgai'. Belo exemplar.

^ H18-Ercilla y Zuniga (D. Atonso de).—PniMERA, í SEGVNDA, Y ||
TERCEIiA

t.--/ /C / „ FATE
II
de Ia Araucana de I). Alonso de Erci-

||
lia y Zuniga, Cauallero de

-^W r^ la Orden de
||
Santiago. ., |1

DIRIGIDAS AL REY
||
nuestro Senhor. |1 Aw

(Escudo d'armas reais de Espanlia, tendo no centro o das de Portugal)

7'//y. |i Kn Madrid, En casa de Ivan de la Ciiesla. \\ A costa de Mijuel Marti-

nez. In-8.° peq. de XII li. (prels.) innms. e 4"i7 nums. na frente, afiira

XIII iniinis. e uma em liranco, finais.

As X ff. prels. compreendem: frontispício; 'LICENCIA^. ; <r/lSS/l.»; 'ELOGIO DEL
LICEN-\\ ciado Christoual de Mosquera de Figucroa,. . . a dou Alonso de Erci- \\ lia

y Zuniga.'; .PROLOGO»; e Dedicatória: «AL REY nuestro Senor.»

Cada uma das três partes tem o seu írontispicio próprio.

Poema em X.XVIl Cantos c eni oitava rima. Muito apreciado. Edição bastante rara.
Exemplar falho de uma ou duas das ff. prels.

1119— Erpenio {Thumas).— liudimenla língua^ arábica-, Aucloie. .. Florilogium

sententianmi arabicarum et Glavini dialectoium ac pra?sertim arábica

adjecit Alb. Schnltens. Edilio altera, aucta indicibtis. (Vinheta ou marca

/n tio impressor, aberta a buril) || Lugduni Balavorum : Apiid S. et ,/. Luchtnumt

cl .loimnem Le Moir Typpgraphon. ITiO. In-4.'' do VI-U74-GLXXI1 pags. E.

Impressão executada com caracteres ar.ibicos e romanos. Obra. estimada e RARA.
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1120— Eschyle.—Tiiéalrc ci'EsLliyIe. 'liaLlucUun iioiivelle pai' Alexis Pienori...

Cinqiiiènie édition, lievuc, corrigée el aiigiiieiilée d'iin Coramentaire.

Paris: Charpenlier... ISõS. {Cí.rhnl. hjp. et sler. rie Crêlé). In-8.° de MX-
356-1 pag?. E.

1121—Esoobar (/.k/s (U).~\.Ki\ OllATHO
||
CIKNTAS líESPVKSTAS. . , ES-

yKItS, s. (/. (enlre 1.-,i:j c YJôO).

[Do frontispico daiiioi a e.rufta fe]»'odiin'io folo-ziíicogiófica que seijiie):

LASQVATRO
cientaíkespveítasaotras
tara? prcguntas q cl pUuftnffimo fí-

nordon Facitiquc Ennkjuíj Almiraiií.

tcdcCaftilla j) onasperfotjas cii diue;

Í3J vejes embiaroii a preguptar ai aac

tor/i.juc no quifotcr nombrjJo/ ma^
de quanto crjfrapk nienor/con qui-

nicDtoS ptouerbios da <o nlVics y aui-

fos, pornianera de Icuaia.Oirigido -<-

losillurtriíTimos fcnoresdon Lu^s, Eii-

rriquc} , Alniiiaiue de CafnlUp don«
/iná deCábrcra.duquefá de Midi

nafumuger,condas de
Modica^ic.

EN ENVERS

En cafade Marria Nucio,

Con priuilegio

I11-I2." de XXXIV IT. {prels ) iiuiiiieiadas e 298 numeradas pela frente. E.

As XXXIV If. prels. couipreendem ; titulo (frente cia II. I); Dedic.itori;t : «A LOS ILLVS-

1'RISS1M0S
]]
Ãenores (lon Luys enrriquez Almiraii- || te cie Castilla y dofia Ana cie

("a;ibrera duquesa de Medina... Fran ' cisco de alfaro su muy
||
humilde seruitor.'

(verso da mesma II. I e frente da 11); •AROVMENTO ENEL
|i
presente libro.» (ver-

so da mesma fl. II e frente da III); >PROTESTACIO.'^. (verso da mesma II. 111);

c: .SIQVESE LA TABLAUdel presente libro por el A.B.C.> (ff. IV a XXXIV).

í-íbra interessantissinia e muitíssimo estimada. Edição excelentemente impressa, muito
rara e apreciada. Parece, porém, que ela não saiu completa, pois que nenhum
dos exemplares conhecidos, incluindo este nosso, compreende mais que CCXVIll
das Quatrocientas preguntas e outras tantas respuestas prometidas no titulo! -Salva,
11. o 20Ó4.

/A^^~~o
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B/õiOO

llSa-Escobar (Gerardo rfc).—Doze novelas, I Parte (unicaV Ao llusíliifíimo

/O Senhor, o Senhor Al\aro loseph Rotelho de Távora, Primogénito dos Se-

nhores Condes de S. íiiguel. (Logar de peq. vinheta tip. de ornamento).

—Lisboa: Na O/pcina de Toam da Costa. M.DC.LXXIV. Com todas as licen-

ças necefíaiias. In^." de VIII i(i7-I pags. E.

Estimada. Muito rara.

Escobar {P. ./nsf/í/i (ic).—\eyA>:f. Cnnlia {D. /íi)A/;yo (iii),— Historia Eccle-

siastica. .

.

Espera ein Deos {Jvão de)—AVjn-se : Ferreira de ^'cuconceHos (./ocjc)— Co-

media Evfrosina.,

.

112:^— Esperança [Fr, Manoel da) — llistoiia Serafioa da Ordem dos [•'rade.';

Menores de S. Francisco na Província de Portvgal. Primeira parte, r|vc

<onteni sev principio & augmento no estado primeiro de Custodia. {Escudo

d'arn,as de Portugal, sendo a respectiva cor('ia encimacli pelas iniciais: I H S. K'

ijravnda a bnril por João ISapliila) Por Frei Manoel da Ksperança, natural da

cidate do Porto, fillio du mesma Província, Leitor jubilado na Santa Theo-

logia, & Examinador das três Ordens Militares. Em Lisboa. Com todas as

licenças necessari'jí. Na ofjkina Craeshccckiana. Anuo 10.'i6. In-fol. de VIII li.

(prels.) íniitns. c (i8'i [lags.

Segunda parte. [Mesmo escudo que no anterior). (Jve conta os sevs

progressos no Estado de Ires Citslodius, principio de Província, & Refor-

ma Obseruante. 71», Na 0\]'ic. de Antohio Craesbeeck de Mello, Impressor de

S9i Alteza, Anno ItiGti. In-fol. de VIII IV. (prels.) inums. e 752 pags.

Tomo m.— líefere o.-^ progressos em tempo de siiicoenta & dons

annos, do de 1448 até o de 1500. Conta as missoens que fizeram os Reli-

giosos delia a varias partes do Mundo, & em particular á Índia Oriental,

aonde arvorarão o Eslamlarte da Fe, liaptizitrão muylas Coroas, como zelo

da virlude, aíTecto da Pátria, desjjesa do sangue, it sacrifício das vidas.

Composta por Fr. Fernando da Soledade, Chronista, & Padre da mes-

ina Província, e por elle consagrada a Santa Rosa de Viterbo. Vay no fim

hum Discurso apologético em defensão do Quinto Livro desta Terceyra

Parte. [Vinheta oriíamenfal) Ibi, Na Ojjk. de Manoel Joseph Lopes Ferreyra.

M.D.CC.V. In-fol. de XII IT. (prels). inums. e 690-1 pags.

Tomo IV. — Refere os seus progressos em tempo de sessenta &
oyto annos: do de mil & quinhentos & hum até ó de mil & quinhentos &
sessenta & oyto... Composta [pelo wcsmo atãor) o por elle consagrada a

Santo António de Lisboa. [Mnheta ornamental) Ibi, Na Offic. de Manoel, &
Joseph Lopes Ferreyra. M.VCC.IX. In foi. de VI IT. (prels.) inums. e 826-1

pags.

Tomo V.—Uefere os seus progressos em tempo do cento & qua-

renta & seis annos, do de 156U até o de 1715 aos quaes ajuntou as memo-
rias dos três seguintes [pelo mesmo autor) que o dedica á sempre Augus-

ta... Maria Santíssima... [Vinheta ornamental) Ili, Na Offic. de António Pe-

drozo Galram... Anno M.DCC.XXI. In-fol. de XIII IT. inums. e I2()3 pags.

—Lote de .0 vol. E.

Chionica monástica muito estimada e rara, sobretudo o vol. l.o que é bastante
raro.
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Hii cfiirjí ftf lífliiiinfos... (C iTniitn&o llniiiním
j|

). âciitlln... lõífC.

(iJo frunlispirío dariius a e.racía reprodutyo foío-sinnotiriifica ifue sefjtie)

^oc4 o C>

CCractado llamad
efpc/o &c H^elígíoros: nucuameri

tcímpzeflb ííradu3ido&e
2lcn0U9catalanam

nueítrolcnguaie

iCdílclIano»

(Taniimko exudo ao do oiiyinal)

Iii-8 " pequeno de 74 folhas iniinieradas, incluindo o frontispicio. E.

Na /rente da primeira H. o frontispicio acima reproduzido em «fac-simile»

umas palavras preambulares: "?lí;0(ir IJ gloriU bc
||

Irt Iniltifrimn tVilltSnb IJ

liuiiiniti-
li

iin6 br mirftio §íniir 3rfu rliririn... ('"aiiiirinn uii liríiic tra-

tnStf ri iiiinl li (C-fprjo òún niin rrligiitsn fr iiitttiiln : itfiiipu
i|
rslci por

lui fimplr ij pniiiriirt fniiilc 6rlii ovíir Iirl gUniofn Initt íjirrijiiijmo :

lriiíiii?iin) &f Iriioun intnlnnn rii ('"nrtrllniin : (C-url iiunl ' por rfliUi liiun

rii mnitrro llmm br brjir roíi-
ll

liciir muij profiiiibns frnlrutins : i. nniii

pro
II
UtrijOfn nlOS JílonjCS. Na frente e parte do verso da H. II, oVrolagO-,

e da restante parte do verso da mesma II. até parte da frente (o verso está em

branco) da ultima folha do volume o texto do Tractado, o qual, dividido em quatro

Partes, remata com o seguinte colofán :

no verfeo
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^S-^ff^oo

kalcmdad De Seuílla poz í©onii

Eííco ociRoberris ^mpicíoi

3 vcfnte x>t 5'wíc ^niil

yníatfcfs

U volume compreende nove cadernos de impressão : os oito primeiros, de oilo ff. r.idA

iim, acham-se rubricados, respectivamente: rt ij (á primeira folha deste primeiro ca-

derno pertencia a rubrica H j, porem não a apresenta), rt Hf, n iíij a 'l, 'l iii

li ii}, Ij iitj; e o ultimo, de dez ff. : i, i ij, t iij, i iití, i », i UJ, í Uij.

Livrinho interessante, apreciável e RARÍSSIMO. Bela e nitida impressão com caracteres

GÓTICOS, esmaltada com diversas letrinhas iniciais de desenhos de fantasia e gra-

vadas em madeira. Bom exemplar.

(r-)V>'l'lC íif pfvfftfrtm filt liltjillrtUflll poiilliilirs.—Vej.ise: Burros {Fr. Brus

de).
'

'
.

ll2."i-ESCVDO
!|
DE ESTADO

||
Y

i;
UB IVSTICIA

||
CONTRA

\\ EL (lelitcni"

manifiefiaiiRMilo dofciiliici-
|]
lo <ie la Moiiorchiu UniveilMl,

||
Deli:ixo tlcl

vario pretexto do las prelensiones de... la lieyiia de Fraiiuia.
||
(Viiiliida

ornamenlal, aberta em m.ideiro) || E,\ BRUSSELAS,
\\
Por l-it.i.ycisru

h'oi'l'KNS. Impreffor, ;; Mercoder dc\, lAbrof, u la iiil\,ni\ dcl EíiÁiilu /'viitu.

II
M. IiC. LXVI. In-4 •> de X fT. (prcis.) inums. e 2l(i pogs. nimis. E.

As X ff. prels. inserem: titulo; Prologo de «EL TRADVCTOR |; AL LECTOR^ ; -EL

IMPRESSOR..; .ERR.\TA..; novo titulo: índice; e -PREEACIO..
Livro interessante e curioso. Belo exemplar. MUITO RARO.

ll'jii— Espinaly e Garcia (D. Berncrdo).— M\ím{e esparlol, n descii|iuioM griíc-

ral Lifogr;-.íica, Cronológica, è lli^toiira de Kspana, por Heyiio.s, y 1'roviii-

r/) ,~/l /O /~\ cias." De sus ciudades, villas, y Lugares mas famosos: de sti I'oblucioii,

r^y^, "^ llios, Montes, &c. Adornado de estampos fltias, que deniiicslran las Vis-

t;is perspectivas do todas las Ciudades: Traces próprios de (pie usa cad.i,

lieyno; y Blasones que les sou peculiarts. Sacado a luz por... Con Li-

rnitii. Eu Madrii, en la Imprrnla de Palohbii .Aznar {e íJdras). .lini de

171SS7. In-S.o peq., 13 vols. E.-

Obra interessante e curiosa. .As numerosas gravuras de que está adornada são gra\'ada3

a buril cm chapas de metal e iuiprcss.as em separado, em ft. de formato sujjerior ao

dos vols. (desdobráveis). Rara. Bom exemplar.

1127- Espinel Adorno (Jacinto dB).-KL PREMIO
i|
DF, LA CONSTAN- || CIA, ^

PASToniiS DL
II
SIERHA REP.MEIA.

||
A CON DIEGO DL ANAVA

|| y Mtn-

doz;i, hijo dei Icfior B.irlolõnie de Afiaya
j|
Villaiiueu.T, de Cotif^jo de !ii

Maiíel-
II
lad, y fu Secretario enel Heal

||
de Guerra.

||
Pdli lAt-INTO DL

||

r\ I\ r\ Ò Krpiíiel Adorno. j| .liiu (Logar de peq. virdielu ornamental) Uni). ||
í.O.V

OtA^ viu ni.EGlo
I! II

E.\ M.AOHW. Por la liuda de \] .ilon/o Murlin. \\ A
iii/íii de L>oniiii{in Goiírcilcz mercoder

\\
de libras. In-8." peip ile VI 11'. (prels.)

iniiius. e 1.S4 nums. na frenle. L.

As VI ff. prels. inserem: titulo; ^SVAtA DEL PRIVILF.OIO. : SVMA DE LA 7V1S-

SA.y; 'ERRATAS.-; .APR0VAC10.\.> (duas); Dedicatória: A DOM DIEOO í>\

ANAYA Y
II
Mendoça.. •> ; Poesias em louvor do autor e da" obra, de Diego Vele/.

de Gueuara, de Don Diego Varaona Aranda, Regidor perpetuo de la ciudad de
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^/^^o

Ronda; dei Licenciado Don luani Senano Ijroclicro, c dei Licenciado I'edio Diaz

Huitado; c Prologo: «AL LECTOR.i.

Novela muito interessante e estimada, c daqual Salva não possuia nenhum exemplar.

-

Primeira edição. Bastante rara.

1128—Espínola {Fr. Fadriqiw).— Escola lJt;ciii'inl de varias liçoens, dedicada á /x,-.^ x=n
Virgem N. S. do Desterro... Pelo D... LUhoa. Na Uljir. de Manoel Lopca /upl ^^
Ferreiji-a, ((: à sua cHstn, M.DC.XG. \'I-DCC.XXI. Com todas ax liceii(;as ve-

ressarias. In-8 " peq., doze parles oii tomos em G vols. ií.

Apreciada. lielo e.vempiar. RARA.

1129- Espinosa de los Monteros (P.i6/o).-l'lilMr:ii;A PAliTK, DE LA ;! HIS-

TORIA,
II
ANTIGVEDADKS

[|
V CRANDKZAS/DE LA MVY NOBLE

|| y miiy

leal Ciiidad d(í Revilla.
II CDJIPVESTA I'()R EL LIOENCdADO

1

don Pablo

de Efpinosa do los Monleros Prefiiyloro, liijo
|I
da Ia miíma Ciudad.

||
Al

Santo Rey don Fernando, iílorinliilMno oonqnirtador ||
de el Andaluzia

||

^TíO (Logar de grande escudo d armas de Sevilha, gravado em madeira)

lOST.W^^Fii Sc?í/irt. En la Ofíicinn de Matias Clatijo || Con Piinlegin.

In foi. peq. de VIII IV. direis.) inums. i- ICO niims. na frente, repelindose

no fim do verso desta ultima o colofón da impressão.

As VIII ff. ]irels. compreendem : titulo (adornado de moldura formada por um filete); Vis-

tos e Licenças para a impressão; Privilegio de «EL REY.»; <TASS.\.» ; •ERRA-

TAS DE LA PRIÀIERA PARTE. ..> ; Dedicatória: 'A LA SACRA MAGESTAD
DEL SANTO WRiy Do.i Frr.mido. ; -PROLOGO.-; c .TABLA DE LOS LIBROS

CM i-sti historia» contcnidos."

SEGVNDA PARTE
!l
DE LA HISTORIA

||
Y GRANDEZAS DE LA

||

UliAN GIVDAD DE ||
SEYII LA.

||
{Ano (Mesmo escudo que vem no fronlis-

picio da parle primeira) 16S0.
\\
AL EXCEL""» SENOR DON GASPAR DE

|;

Ciizinan. Conde; de Olivares...
|| fW POR EL LICENCIADO DON PARLO

DE ESPINOSA
II
de los Monteros, Presbytero.

|1
CON miVlLKGlO.

| S^
KN tíEVILLA KS LA OFFICIXA DE /IM.Y DE\\ Ciibrera, luiito ai Currru

Maijor. In-fol. ile IV fV. (prels.) iminis. e 138 nums.—Js diin.'! partes em vm.

rol. K.

.\3 IV folhas prels. desta segunda parte, inserem : titulo (também dentro de moldura

formada por um filete) ; Dedicatória, com a epigrafe : «DON GASPAR DE OVZ-
MAN

:
mi lenor.5 ; "SV.MA DEL PREVILEQIO.. ; e «TABLA DE .1 LOS LIBROS

EN [ESTA HISTORIA
II
CONTENIDOS..

A impressão das Tablas e do texto da obra propriamente dito é a duas colns. por

pagina.

Livro de grande merecimento liiitiricQ para a historia de Sevilla, e nuiito estimado.

Edição primitiva. MUITO RARA. Belo exemplar.

Il:jn Espirito Santo {Fr. Domingon de\-RREVE
|!
RELá(;.AM

|| DAS CIIRIS-
11

TANDADES QYE OS
i;
RELIGIOSOS DE X. PADUE

||
SANCTO AGOSTINHO ^ Ar

TEM
II á sua conta nas partes do Oriente, & do truyto que nellc se faz, ti- yÒ ^^m ó C>

rada pi-inci[);d-
i|
mento dns cartas que nestes atinos de ||

lá se os ;revem ;

^—^

L\n (]Utí se
11
contem cousas muy

|I
notaucis.

||
(Peq. vinheta ornamental)

||

Com toãix as licenças necessárias
\\ Em IJ<bo(i. Por Anionio Atuarcz. IfJiH).

In-8.» peq. de 84 ff. niims. na frente. E.

Na frente (o verso está em branco^ da primeira folha o titulo ; na II. 2 c frente da 3 uma
Dedicatória: «AO ILLUSTR. -''O

11 E REVERENDISShMO'1 Senhor Dom Affonso Fvr-

tado
:

de Mendonça, .\rcebispo |1 de Lisboa, Oouer- 1| nador do Reyuo. (datada no

lim: 'Lis- 1 boa em nossa Senhora da graça laneiroUlô. de lb30.a); no verso da

mesma ti. 3, na 4 e na frente da 5 o «PROLOGO ;
do verso da mesma II. 5 ate parte do

verso da 45 uma .RELAÇAIW || POR ORDEM
i;
DAS PARTES EM QVE ,; RESIDI-

MOS. 5 ; da restante parte do verso da mesma II 45 até ao verso da 56, noticia ':D\
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^^

GLORIOSA
II
MORTE, QVE A SERE- ' nissima Raynlia Oatiuaiida Dedopoli

|; pa-

deceo em Xiras MetropoM da Pei-l|sia por mandado de Xã Abbãs Rey || delia no

anno de seis centos, & vinte
||
& quatro, a vinte, & dousjide Setembro.-; e da H. 57

em diante ; «COPIA H DA CARTA H do P. Frey Ambrósio || dos Anjos, escrita H do

Oorgistam em vinte, e noue || de Juulio de seifcentos, e vinte e oito.»

Na frente da fl. 84, como que em remate do texto, este registo tipográfico e declaração :

«EM LISBOA
11
Por António Aluarez. .\nno 1630. !, Est,á conforme com o originai,

pello
11
que pode correr. Em Lisboa em Sam

1]
Domingos em 21 de Março de 530.

1|

Fr. Thomas de S. Domingos Magistcr.«

Relação muitíssimo interessante e apreciável para as colecções de obras relativas aos

nossos domínios coloniais. Publicada anónima, mas atribuída ao autor cujo nome

encima esta descrição. -E.xemplar com o frontispício e diversas ff. reimpressas, cm
melados do século passado, na tipografia particular do Visconde de Azevedo. -RA-
RÍSSIMA.

Espirito Santo (Fr. ./on/f rfo).—Sennrio . . No Auto fia Fé... em Évora...

I6t54.— Veja-se : .l)i(o.s de Fé [Sermíjfs de).

. 1 131—ESSAIS siir le genie 1 1 le caractere rles nations, Divises en six Livres.

A^ O C^ A BnneWtn, CliCz Frederico I.eonard. M. I>CCC. XLlll. Iii-8.° peq., 3 tomos

de XlX-204-186, ll-ítJõ e I1-17I-XXIII pags., em dois vols. E.

1132— ESSAIS siir rilisloire do la I\évoliition fran^inise, Par une Sociélé

d'Auteurs latins. Nouvelle Kililion, Prccédée de quelques réflexions sur

principes de ia Pliilcsopliie moderne... Roíiur, Prope Cíesarris hortos. ..

1S03. In-S." de XXlV-lil-I pngs. E.

1133— Estaco (Bnííasof).— Sonetos, Canções, Eciogas, e ovtras rimas. Compos-

tas por. . . Canonego da Sè de Viseu, natural da Cidade de Euora. . . Em
Coimbra. ]S'a Oflicina de Diogo Gomez Loureyrn... Anno do Senhor de M. í>.

/p rj Cllll. [i604). In-4.° de IV IT. iniims. e 2«I) nums. na frente, além de

mais VI iniiiiis . finais, de IViboada. E.

As IV tf. prels. inserem: frontispício; Licenças; Dedicatória: «Ao Illvstrissimo E Re-
"*

uerendíssimo senhor Dõ loão de Bragança Bispo de Viseu.»; Prologo «AoLeytor.»;

e um Soneto de Fernam Corrêa de Lada, outro de loam Daguiar de Oois, e nm
Epigramma. Estas poesias são em homenagem ao autor.

No fim do verso da ultima folha numerada, este registo : Em Coimbra a 14. de Agosto

de 2604.

Livro muitíssimo apreciado. Edição original e única. Exemplar com o frontispício e al-

gumas ft. da Taboada manuscritas. -RARÍSSIMO.

1 Pi -Estaco [Gusyar].- VAHlAS || ANTP.VIDADES j DEU PORTUUAL
|| AV-

IOU 11 GASPAR II
ESTACO.

|| || II
Com licevça da .V. Imjmfii;^.

Ordinário, & Poro. || KM LISBOA ]\ Por Pedro Craetbeeck Imprejfor dei Hey

^ ^ /— /^ II
/l«Ho Dni. M. DC. XXV. In-ful. peq. de VI iV. (pieis.) iniims. u 332

\L^ -^ R O O Pags- nums., afora 24 finais inums. de: «INDEX
||
DAS COVSAS NOTA-

1|"^^
VEIS, QVE SE CONTEM

II
NESTE LIVRO.»

.\s VI folhas prels. compreendem : frontispício (ornado de larga tarja tipogr.ilic.i) (ti. 1)

;

Licenças e Vistos para a impressão (II); e Dedicatória: «A SACRATIS 1| SIMA VIR-

GEM H MARIA DA ASSVMP-llÇAM TITVLARDAIIIQREIACOLLEGIADA,; REAL
DA NOTÁVEL IIVILLA DE GVI- H MARAES.. (subscrita: Oafpar Eftaço.«) (II. III);

e .1'ROLOQO.. (fl. IV).

Com frontispício próprio, segue-se esta outra obra :

TRATTADO
li
DA LINIIACE.M DOS 1|

ESTAfjOS, NATVRAES
ii
DA

CIDADE DEVORA.
:
O QVAL CONTEM UVA ||

DEFENSAM DA NO- 1|
breza

do sangue, e outra
||
das armas,

|1 COM PRINCIPIO DAS ISSIG-
||
nias das

faiiilias particulares. !! ilto è, ||
Quando, e por quem foram iiitroduzirl;is.

II
AVTOR

:i
G.\SPAR ESTA(;.0.— In.-fol. peq. de .52 pags.—Js dua!< vhras,

ou parles em um vul. E.
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N'í primeira pAg. o titulo (também, codio o da primeira parte, ornado de larga tarja);

a fl. 2 está em branco ; nas tt. 3 e 4 o : «PROLOQO, E .XROVMIiNTO
,
DESTE TRA-

TADO, i AO LEITOR..; e nas ff. 5 a 52 o 'TRATTADO DA LINHAGEM l\dos

Estaços...>

Tratados muito interessantes e curiosos. Clássico apreciadíssimo. Edição primitiva e

nnica publicada. MUITO RARA. Belo exemplar.

1135— Estatuto da Venerável Ordem Teiceiía de S. Francisco da Cidade de -yvi 0(S>
Guimarães. Reforn)ado no anno de 1866. Purlo: Tijp. de Manoel José Pe-

reira... 18(}(1. In-S." de 8411 pags. E.

1136—EsTATVTos
i]
DA UNivERsiD.\Dn || DE COIMBRA : \^ Coiiifirmados por elUcy

II
DOM PHELIPPE

|]
primeiro delle nome,

||
nollb Senhor :

||
Em o anno H //—A-^ -n

de 1591.
II
(Peq. vinheta ornamental)

|| EM COIMBHA
||
(\)m Ikença do Oídi- y/ó OyL<^ £>

nario ^ fclã liiqvifiçõo
\\
Iti.prefso jor AriUuiio de Barreira,

\\
impreísor da

^'l1illerfidade:
\\
Atuio M. I). XCIII. [lr,.Vl). In foi. peq. de II fl'. inumí.

e 152 nums. na fienle. E.

Na frente da primeira folha inum. o frontispicio ; no verso da mesma II. a iLICENÇA.»
(duas) ; a frente da segund.i II. est.i em branco, e no verso vem a «TABOADA DO
PRIMEIRO LIVRO dos elLilutos dl Vniuerlidade de Coimbra..

O titulo e registo de impressão transcritos acima acham-se dentro de um curioso alçado,

ou portada, encimado : nos lados, por duas liguras segurando, cada uma, um pen-

dão; e no centro, por uma gravura contendo o escudo d'armas reais portuguesas,

tudo aberto em madeira.

O texto compreende Quatro Lihros : o primeiro vai de folha 1 á 17 ; o segundo da I')

(a 18 insere a Taboada deste livro) á 07 ; o terceiro da 69 (a 68 insere a Taboada) á

133 ; e o quarto da 134 (verso, pois que na frente vem a Taboada) á 152.

Clássico. Primeira edição. MUITO RARA. Belo exemplar.

1137— Estatvtos da Vniversidade de Coimbra, ("onfiriiiados por el Hev nosso

.Snor D. João o 4.° em o anno dr. 1653. Impressos por mandado e ordc de

Manoel de Saldanha do Conselho de Sua Mageslade Reitor da mesma
Vniversidade e Bispo eleito de Viseo. (Tudo isto aberlo a buril e dentro

de portada gravada, ornada com diversas figs. e encimada pelas armas

do reino e esphera armilar. Na base :

—

Em Coimbra. Com as Uccnnu iipies-

êarias. Oflicina de Thoti é Carvalho Imprefior da i'nhersidade. Anno 1654).

In foi. do 14 pags., 6 IT. inums., a que se segue uma estampa com as in-

signias da Universidade (grav. por Josepli Aijalhi, OUdos 165^1, H3() pags.

com os Estatutos e 208 com ojiepertorio dos mesmos ; e Begimcnlo doa

Médicos e Bt/icatios Ckri.^lãoii ^'elhos, com 10 pags.; e ainda Repertório dos

mesmos, que occupam 3 IT. inums., finais. E.

Segunda edição. Os exemplares perfeitos e acompanhados da referida estampa alegórica,

são raros.

1138 Sstatntos da Universidade de Coimbra. Compilados de baixo d.i

innuediata o suprema inspeurão de el Tiei D. José I nosso Senhor pela

Junta de Providencia Literária, etc. Lisboa. Na Regia Ofíte. Tijp. 1772. In-

i." gr., 3 vol.s. B.

Terceira e mui bela edição. Magnilico exemplar ; com óptima encadernação (inteiras de

carneira fina). Nestas condições, raro.

1139— Estatvlos da venerável Ordem Terceira de Nossa S nhoia do Monie do

Carmo da Cidade do Porto. Pelo. , Provincial Kr. Joseph de S. Eufrosi-

iia... e confirmados pelo .. Padre Cerai Kr. Nicolao de Jesus Maria, Por

Acordaõ de seu Reverendíssimo Definitoiio lambem Geral, celebrado ern

Castella no Convento de S. Pedro de Pastana ; aos St de Mayo de 1751.

/S-/cO d)

^ò

ÚO

w
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Iinpressos A ciisla chi Oídein, poi- luniidailo tia Mesa. Coimh-a: .\a Ofjii . de

António íi.t.ues Ffrreiía. . . Aiiio (h- 17'/J. . . In-fol. de 1V-'J5 [ngs. K.

As IV p.igs. prels. compreendem o frontispício e um «EXÓRDIO».- Pouco vulgares.

Estatvtos dos Cavalleinis, u Krtiies da Ordem de Nosso Senhor lesv

Ciirislo . . . —Yeja-se : I>Et'iyiÇÕJ:\\ e líslatvlos. .

.

IMO - ^ Stntiitus 1 roíirtitiiij-
||
rõfs iiiu;... (.''(iiifiiío

II
npiUi... (l.')4(l).

{[lo Ironlispicio ihiuíis a e.raclH rc],rodu<;uu [olu-ziiicu(jrúj'ica que segue):

^SOioo

m

í'r

cÔeeoos r>írtuoro9 %tc\xc
^ndos pâdrc9 ConrtRoe

a3Uf6 00 cfgcaal aiiiaDo
íciptíloocKDO-zfcofin*

guiar fecrctarío fam Joã
*^^^s,^ teulgeUfta.x do

fundamento oe Tua apo
ík)Uca t muf louua

dacongregacáoa
ckrí5iaTccuiar

refozmatíua
em a obfer

uãciaoe
íuaDh

da*

(O oriíjituú twde •-'40X16^:1)

Iii-fol. peq. de IV t!'. (pieis) inunieradas e lij ijiimeradas na freide. K.

Nii frtcc da primeira folha prel. veeui-se o título e moldura reproduzido acima cui <fac-

simile-' foto-zincográfico ; o verso da mesma tí. 1 está em branco ;
na írenf-da II II ^
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VroliUIO. ; 110 verso da mesma (1. II. lu 111 e na frente ila IV .i :
flUUmbn. ||

C âfniirâf n tniuinôn ins tnpituloíi
i! (luc iin piffnítr obrn ff miitt. ;

c no verso da mesjia N. IV treze gravurinhas abertas em madeira, mostrando a

do centro, de formato maior, o Papa e a ressuii eiçSo de Cristo, e as restantes oj

doze Apóstolos.

O texto dos StittlltOS 'í' riUlflilmjíÕf tt propriamenle dito compreende \cvj Capilii-

los, um CE ftyinno 60 Iniin bíS pfS nos ilfprllCS., c duas bênçãos: (tófinn

iliiíibo O!' roíicjiiis un forn òe rnfn ; c Ç flriifníi iiiiãlio os roíicgos un

tom íir rnsn) ; ocupa as folhas nums. ( a Ij e a frente da lij, e fecha com o

clássico £niis iro.

Da frente da fo. j dam is, reduzida, a reprodução futo-ziíicográfica

:

íCapilulopjimeirv ^b. j,

ciComcçaíTe bo moclooacriaçani

>a congregaçáoc fam 3o^ge ^

5a oa cidade DC ®cne3a«

l^moaoaltim-
mo oeoe padre

l''ino(Tofcno2K»

Ifuitpoapjouuef

|fep20du5irner»

Itemúdcz ocfe

tarferuoeadi mcrmoaceptoeife

qiiaics afTi Ó boas obiaecomo oe
vida apoftolical.iÇnuiou t>ofpú

fcfócm /Babaelcondalmariopa'

ItricioDe venera: varão oado ato

dolloii boós coflumee -7 objas oí'

-W^^ uínatí lÊo ql conto pella fagrada

efcríptura mamfcllanicnte foiíbclT*' q 3 víoa eterna cõfiflia cm co

nljccer bo rerdaoaro Ós:t a que cllc cnuíou qt?e '^eúi rpo: ao ql

fmiirbc reinar. £qiierédocllcapcgarfe cõ todasfuasfoiçasa

cftarcnrcnçdiTconbecendoquefadlincntebo nom poderia con

conrcgiiireílandoeaiharflÇLido coniae bjandejae oomtlooco'

moba nicfinacrcripruraOTCía.í^ciilpúpodc feniira oousfcnljo

rcp.r.a 6i^ ia rioiíeja. Ê afi i ckmctc papa em a quarta epia lou'

uii numo a vioa comuí^roíícndo q tx muv' nccclTario 3 todoe: 1

pzincipal mente ci3qlIe£iqncDen:jain militar irrcpjebéfiudmentc

aofctio.'. Ê aírife Ice noeaiif06 P06 2[X)llo!ou q a multidão oa»

qucliee q cria cm ícrn rpo tinixl Ipú co:açáo -; Ipila merma võtade

nem oc quantas foiira?pol1ui3 cLiamanão l?a algiíafua pjopjia

antcetodaôcráocomtiap. f^oitanto r»cl|.vc5ad3e aepópasoo
mildo^apartadaetodas aofiiaooelcctaíiõeeitotalmétc oeíra

doff fodo0 09 bec9 tcrrcacs. Éífie gabiícl cõdalmarío có fctomuy
crcelentf barão 2intonío lojareo: 1 algile outros Ipomcs gcnero

fo6<eu6íguaesI?3bít3dc>jiJtaméK.'ptii£irocmíu9cafacrcoll?co

5o-i7.fefc ef

vifâffiii vt Cl

ijnofciit tefoli

ofiivcrú/ 1)11

iiiifiiliiriVirp!

Sictit-.-Amtif

flía in pjílcôi

P[>3CC.

THcmopócniii
b"' oiiio (craiic

iFlõpotrlli8 0\

fcriurc z iniiii

monr.
1 ;.q.i,r>ílrctirt

miB. cpta.4.

/l(btilti(ii(1in(<t

autcrrdfntiiiii

crat Cl»: vnj c

3iavnj.(.iii|<

(O original mede 22Tx.l8o)

21
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O verso da f tf. Itj (ultima do volume) insere sómenle, quasi a meio da pagina, o re-

gisto /do logar, nome do imprepsor e data da impressão, de que damos o seguinte

fac-simile> :

c^^o;Í impzcffae eftaa côllítuíçóes
pcrmandadooo inuvro vírruofo t iRcucrcndo pa

drelpo padre frkifiio oc fanas abaria fendo

fleaoj geral cc^confentiniento i lugar

00 capitulo 7 padres que pêra as

mandar tfijpnmírllpcocrá pn
mev20. 2ls quaes fo^ain

ímpJdTasccafaoe

46ermá/6a<'

It^ardeim

dOi.

+
acab3i-áf€ao9.rrv.oíasoome02>3gof'

+
(O orii/i'iiil mede lOUXl.lJ)

A composição, executada com belos e salientes caracteres GÓTICOS (mais pequeiios

nas notas ou citações latinas, que o texto contem em abundância) é esmaltada de

numerosas letras iniciais de lindos desenhos de fantasia e ainda com algumas vi-

nhetas de assuntos sacros, tudo gravado em madeira.

Por se nos afigurar bastante interessante e proveitoso para todos aqueles que de fu-

turo queiram dar mais desenvolvida noticia ou estudo acerca das Constituições e

mais particularmente desta primitiva e hoje RARÍSSIMA edição, damos em seguida

a textual transcrição do VnilOilP. Hi-la :

ílff-ubci oí pnírrs iiiif ]| riii rflns tiiírtítiiífõrs niiíii lívtns roíi || fns

niitíivu' ^l ii jn iiii urniiiinuni :
''>' «n ||

tnis rm nili^ns 6r q ufaiuís

:

liiuii If- :i nllu^cl n imiftninii íios tfpns nffi roíi
i

ve ob trtntitttfs 'i-'

lfi)S. ('"• por rnitnr ^^
i' frrnuns (\ fr íns IVmrlIiaiitrs roíifns írgiirm

riii l|(i rnpitiiln qiif Ir ffj rm n
,
uoirn (\\U\ ír fniii 3onm Çniorn 6r.

1,');>7. foii ^n•^nm^^l iiiif fr !l
rniirrrtflfrrii! : i lllnlI^nrõ no rcclír niic

rllt ri lUitro roíirju' nnti
|| lur X fliir tniflfr rlVrrífinín bns murns

&rt roíigrriinín \\ uilTriii ||
tll^^l bnii 1 íj tínifrm o Síibrjo 'í' piifrirriii

u ^r i)iir iiliuiiiis :
'í foij

|i
nífi friilo. V- rni o nHUtulo i( ff ff! r n

rnfn x fnm fnluniinr íir uilrtr
i]

í«f frniifs ^r. 1.'>.'!!I. foram npvfffii-

tabns lun; yn&vfs bo nuiCo : ns
il
rjunes na mnii&nrn In toias /i,

rmmrlI^l1rn nlfliins roíifns t mn- 1|
^nrli no pnírr f rniifro íf frtn

íMiuin rfi)tor iirrnl iiur (oiiitf qr ji oiif faflrm rõrrrlnftns ii ns mnii-

Ènfft rmprimír. (D pfrn mnís pfr |! ffij(n : i fr fnjrr 1)0 tnl mfffrr

inmn rm mníinSci rm n rnnl'o ii«r fr || ff? fm imffn rnfn ôt fnm Jciliií

íirnrnlufuns 6t .1.J40. forn mt- 1| trn nt? mnij bí |1 «iftniS ri trnim-

IIn^ns rm 1)0 mpl'» prr to^íll^J6 pn ||
irfs ^fllf : -x nrljnrn qiit rf-

initrt Itrm roínfrtnSns /i mniiíinrn no
,

pnSrt f rniirifro òc fniitn mn-

rin rrntor grrnl íj mnnanffr 1(1110 fn- i|
jrr tiiiros ptrn toíinlns ritfns

in roíigrfipiçii ic iimnfiirn init ff
||
mnnSon no mpl'» pnffnao: i

mnnôn Ijo rnpitiilo foli priin òc obf
i

íiirnrtn n toíolos rrijtorrs /j,
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rrtno roíirtíliiiçiirs loiíui U í rllns ;; loiítfiii : i fmnm fluniiinv n to-

^l>s 06 outros ri, i) iirtiii )'o fíriín nf
|| ufoni foiíiciitf ífftnô cõftíliii-

íõfâ cmprimibiií. : x os miorfô qiií
||
num flinu6iuf t)o folivfíiito

fírft nsptramfiilc vuftignaos rm l)o ||
rnpitulo grrnl.

Desta espécie cie livros (íist.itutos e Constituições de ordens monásticas ou militares) é

este, indubitavelmente, d;í edições primitivas, um dos uiais estimados e raros.

Barliosa Machado, na sua monumental Bibl. Liniía/ia, atribue o livro, como informa

Inocêncio, a dous autores dilerentes: D. João Vicente (anteriormente Mestre João)

e Pedro de S. Jorge (veja-se, sob estes dois nomes e respectivamente, a obra ci-

tada, tomo II, pags. 786 a 788, e tomo 111, pags. 586 e 587).

Estes Estatutos e Constituições dos paiires da Congiegação de S. Jorge d'Alga, ou de S

João Evangelista reiniprimiiam-se em Lisboa: Nu Officitiu de Simão Theddeo Fer-

reira, M.DCCC.IV, constituindo uni fui. de IV-128-VI pags., vindo nestas ultimas o

Índice.

Os exemplares desta reimpressão tuiísideiam-sc já muito raros
;
porem os da edição piimi-

tiva, a que peilence o exemplar que apresentamos e descievemos, podem dizer-se da

mais extrema raridade. Inocêncio só teve noticia de Ires exemplares, um dos quais

existente na Biblioteca Nacional de Lisboa, c outro na Municipal do Porto, acliando-se

porem este, segundo o tcstciiiuiiho de Pinto de .Matos, em mau estado e falho de algu-

mas folhas.

Relativamente á obra e w dois oulios exemplares, coiisulte-se ainda o iiiteiessante e minu-

cioso «Catalogo lia exposição permanente dos cimelios da Biblioteca Nacional (do Rio

de Janeiro) Rio de Janeiro: Typ. de O. Louziíger O Filhos... 1885. !n-S.o gr. de

I059-X1I i>ags. e IV estampas (impressas em seiíarado), pags. 297 e 298; e o «Catalogue

de la biblioleque de .VI. Fernando Palha-, parte II, pagina 46, (n.o 2444)

1141— Estatutos provinciaes rl;i seiaficn, e ohscrvmilo Província de Portugíil.

{Vinheta) Lisboa, Na O/lic. de .\)itoni:i Ihdriynr^ Gnlharrio. M.DCC.LXll/. '3 ^ ^
ln-4." de Vl-94-1 pugs. K.

Este (João Baptista ri').— VtJM-.se : BAmsTA WESTE.

(fíStt Ije o liuro íin Icgéiin iiiif ftiln íic ttf^olos ffijtos r pnijtõfs 6o6 sfttos...

—Veja-se: Jiuro 6n Iriiéôo (ff-stc Ijn o)...

H42-Estolla (Fr. Diogo de). — MBUITA- 1| CIONES DEVO-
li
TISSIMAS DEL

AMOR
II
DE DIOS. || HKCIIAS POR KL K. P. V. DIEGO DE

1|
Estella, de la

cf)/"^ c/^
Oíden de Sun Francisco. (Vinheta com imagem, de S. Francisco?) || / C<^ Q/rfOc.
CON PRIVILEGIO. || ||

Iwpresscs eu Alcali de Henares, en casa de luã

fíyacinn.
||
Afw M.D.XCVIL ln-4." de IV IV. ([ifels.) iniims., na frente e mais

II innms. e uma em liranco, finais. E.

As IV ff. prels. compreendem: frontispício; 'ERRATAS.» ; 'TASSA.! ; Privilegio d'«EL

REV.» ; Licença de F. Uayrar de Vzedtt ; e *Certsara de i'// padre de la cêtnpania

de lesas... > (datada e subscrita: En nuestio Collegio de Madrid a 17 de Hebrero

de
II
1576. aiios. || Bartliolome Aiidres.'). E as duas ff. inums. finais : «TABLA DE LAS

II
MEDITACIONES DEL ;; LIBRO DE AMOK DE

|1
DIOS.» (impressa a duas

colns. por pagina).

Obra estimada. Ediç.ão muito rara. Belo exemplar.

Encadernada juntamente, encontrase esta outra obra:

<TARVLA1;REM1SSI0-
II
NVM liERV MOM-i! MVM, (,!VAE CONTI-

II
NENTVR IN LIBUIS, K. P. E. DlDACI

||
de Steila de Vanitate se-

culi, & medilationibiis Amoris ' Dei. In pua qiui! Euã^eliorum consi-

derationibiis (quse per
||
unnmn in Doininicis, ferijs & fesliuitatibiis

San-
II
clorum, decantanlur) ndaptari possunt

j]
quasi digito demons-

trantur.
||
Autliore F. Alfonso de Sançoles . . Nunc denuo in hac ter-

tia editione per eundeni Authorem || recognita & aucta.
||
{Vinheta
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^0 o A o o

igual 11 que vtm no fiont. da oiira precedente)
||
CVM PRIVlLFfilO.

II
\\Comphdi, Ex (ifficma loamãs Gratiani. Apud ]'iduam \\

Ainio

M.b.XCVll. li:-'t.» de ]ll (iiii)ms.)-*f'^ (nnms. na frcnlt)-ll ))'.

1143- Estella {ir. lUcgo). - fniliiiin br lii
||
vidií. . . dei... f:ui lu.-ui... /.is.

boa, J.i.jJ.

{Do fronlispieio íhvi.oa a cx\tit re<ridvc ãi f to-zianuiròlict' 'inf segue]

:

m
m^i

s^^Irataao dc la

vida Vooresy excelências dei glowfo a.

podol ybicnaucnwradoei32íigeUfia fan

iMq.elmasamadoy querido difoipulo^

de CKrífto nuíftrofaluador -.cópuEflo

por el .P.F.Dtego deEftella.de laot.

den <t los frailes menores : dirigido

• la muy altty muy poderofa rey-

na de Portugal, y por mãda

do defu alteza agora nue*

uainéte ímpreíTo.

•j^Con Real priíilegio y vifto

por Ia fancta tnquáuaon.

\
Ji^Nota qd autor mas da en cfte líbrol

de lo cjue promete: porque a bueltas de

ioslooresde Sanluan,vanentrete>udas

algunas matérias riKiralrs: de mancra q
no foloa {osdfuotosdcfanluan esapla*

iible,pcro3unatodos losfieles Chrif»

tianos vtíl y prcucchofo.

(O on./iiiní vwde luSxíM""")

In-i.» de ccviij fl". niiiMS. na frenle (e.\ceplo as primeiras, que não apiesei.-

tain a respectiva numeração, pois que esta só começa a aparecer da II. v

em diante) e três inums., finais. E.



AZEVEDO -SAMODAES 311

Na frente da primeira ti. a portada reproduzida acima em fac-simile» ; no verso desta

mesma primeira H., emoldurada por quatro vinhetas de ornamento, uma gravura,

aberta em madeira, represcníando o martírio de S. João; na II. ij e parte da frente

da iij uma Dedicatória: '{^ A lit 111111) Altit f IIIUIJ pH-
|| derofa reyna de Por-

tugal dona Catalina, primcra |1 de el'(e nombre, dignilTima fefiora nueftra
II
F. Diego

de Kftella. S. - ; na restairte parte da fi-entc c no verso da mesma fl. iij o < Prologo.

-Al lector.' ; no alto da II. iiij : •^ ("roíuinifn Cl trntil&ir
|1
de la vida, loofes, y

excelências, dei ;' bienanèturado aportol y cuan- ' gelifta San luan.. Compreende doze

Capítulos, que por sua vez coulcem diversos tiríiiiilos, e decorre até final da frente

da H. ccviij, onde remata com o clássico -LAVS DFO.

.\o centro do veiso da mesma li. ccviij, este coíofó:i

:

ALOORYGLORIADH
Díos,acabofcel tradado de la vida y cxcdêcíasdcl glo

ríofo euangelííta fant í uan , cn la muy nobley fícmprc

lealcíudaddc Lisbona,enlaimprêtade German
gallardeímprítnidor dei rcynueftro fchor,

Acabofc a nucuc dei mesde Au»

gufto,Anodc mily quí»

nientos y cínqucn

ta y qua-

tro,

e nas três ff. inums. fl.iais a -TABLA DE LOS CAPITVLOS H y artículos dei pre-

iente tractado.» (vai até á frente da terceira folha), e a inumeração dos : Erros de lu

imprefsion. (ocupa o centro do verso desta uilíma folha).

Primeira edição deste estim.ido livro. \ imprcssiío, bastante cuidada mas, devido .ao tipo

se encontrar já iim lano cansado, n.ão muito nítida, foi executada com caracteres

redondos (de vários tamanhos) e também com algum gótico, o qual foi empregado

nas citações marginae?, que o texto contem em abundância.

O alçado ou portada que o rosto apresenta é o mesmo que mais tarde, em 1572, Luis

Rodrigues utilizou na primeira ediç.ão d' Os Lusíadas de Camões, -isto é, das duas

edições impressas no mesmo ano, aquela que tem o pelicano voltado para a es-

querda.

Os exemplares, considerados extremamente raroe, são verdadeiramente preciosos e es-

timáveis. O nosso está belamente conservado, e esta circunstancia torn.a-o ainda de

muito mais apreço e valor.

11/i4- Esfella (Dugo rfp).— PRlMF.liA (Segvii úi y Teiceia) í| PARTE DEL LI-
||

RRO DR LA VA\'1I>AD|1 DKL MVNL)l)
||
HKCIIO 1'0H EL R. P. F. DlliGO

DE
II
Eflelln, de la Oíden de San Franoifco

||
(Gr.iviira com a imagem de íO /^ ^/1

S. Francisco? abeila em mailtira)
|| CON l'lllVILE(;]0. :!

|j
Imprejjo ^-^ / O 7iC í

(m Alcala de ílenaies, cn cnfa lic íitã (Iraridu.
\\
Aíio M.V.XCVII. In-4.°, tre.s

partes de IV IT. pieis., 137 iiimis. ii.i rreiíle o mais 111 inums., finais de Ta-

lila, a 1."; 140 niiriiS. frente e II inums., finais, a 2.", e I inum., 142 nums.

na frente e uma outra inum., final, de Tabla, a 3.a. Em itm vol. E.

As IV tf. prels. da parte primeira inserem: titulo; «ERRATAS.-; :T.\SSA.>
; e Previle-

gios de . E1-REY.=

Cada uma das três partes tem o seu frontispício próprio.

Obra estimada. Edição rara. Bom exemplar, salvo uma mancha d'agua em algumas

das ff. da primeira parte.
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IA
1140— Esteves de Carvalho (rícfjjíí ^híuíuo).— Fiellexões sobre a oiigem e

primeiros progressos da proprieJiifie. Por... lÁúma: A'n Imi^ressCio liKjia,

ISIO, In-8.0 de lV-199 pags. E.

Estrada (Jiwn de).—Veja-se : Climaco [himi)

H4ti— Estrada {/>. Jua» Àntoiíio (Ze).— Poblacion general de Espiína, Iiisloria

^. chronologica, sus iropheos, blasones, j' conquislas heroycas, ilescripoio-

y dl^ D í-^ lies agiadiíliles, grandezas n< tables, excelências gloriosas, y sucessos

iiicmorables, islãs adjacentes, y presídios de Africa: Escrila porei pa-

gador... Kn Madrid: F.a la Imprenta dei Mercvrio... Aíio de M.DCCXL I ///.

ln-4.», H vols. de .XXVlI-500, VIII i?)-502 e Xll-571 pa^s. li.

Livro interessante e estimado. Exemplar perfeitamente conservado, mas falho das ft.

prels. e das primeiras 9 nums. do tomo II.- RARA.

Il47-Estrella {Fr. Paulino da).— FLORES ||
DEL

||
DESIERTO. ||

Gogidas en el

.lordin do la
||
claufura Minorilica de 1| Londres |!

OOrecidas a la Mageítad

__ de la
II
Serenilfiiiia || Reyna de la Gran Blefaria

||
POR SU HUMILDE CA-

^çá S ^ PELLAN
II
Fiay Paulino de la Estrella, Erayle .Menor, hi-

||
j) de la Sania

\^ 1'iovincia de la Ariabi-
||
da dol Heyno de l'ortugaI. || |1 Eii la o//(cí)ia

l/e Anlomo Croesbeeck
||
de Alillo Imprejfor de S. ALTEZA. \\ Amio dt IWi^i.

In-12.° de 243 pags. nums., além de uma inum , final. E.

Na pag. 1 o titulo que deixamos transcrito ; a 2 está em branco ; na 3 a Dedicatória : ^A la

Reyna niiestra Seíiora H Dedicatoria>. (em veiso); na 4 mna espécie de Prologo: «Al

PIO LECTOR». (também em verso) ; nas 5 a 16, poesias em louvor do autor e da

obra, de : Francisco de Saa de Menezes (Soneto), iVligtiel Herrera, iManuel Ciomes de

Castro, de um devoto, de Fiancisco de Biitto Freyre (duas decimas), do Dr. Brás

Nimes Manhanas, e do dr. António Raposo, e do liceniado Geronimo Robalo ; e da 17

em diante a obra de Fr. Estrella, a qual é toda eui verso. (Poesias em castelhano).

Estimada. Segunda edição (a pimeiía é de Londres, 1667, ín-12."). Exemplar bem conser-

vado, pinem falto das pags. 151 a 134. -Muito raro.

114"— Euripidis Fabul». Recognovit, latine verlil, in duodecim fabulas an-

iiotationein ciititíani scripsit, oinniiim ordinem chronologicuni indagavil

Jl C~ O 'llieobaldiis Fix. Inês varietas codicnm paiisinonim 2717 et 2887 .icciírate

excerpta. ParUiis, Editore Ambrósio FirnAin Didot... M DCCC LV. (No

verso do ante-rosto : Ejccudebont FiDiiii Bidul Fruíres). In-8.* gr. de IV-

LXXIV-OIG pags., com duas colns. de impressão, cada. E.

ll49-Eusebius.~f:VS£'fí// CAESAKIEXSIS EPISCOPI CHRO.XICOX
UJ ,\

ESr TE.MPORVM BREVIARVM INCIPIT FOELICI- \\ TER :

UVEM niERONYMVS PRAESBITER DIVINO
\\
EIVSINCEMO

LATINVM FACERE CVRAVIT: ET VS WQVE IN Valentem Ccfa-

/ ^^^ Jl r^ ry ''<? Roíiiaiio Adiecií Eloquio. Que ET^ Proíper deinde Mathe' pal-
(y ^ r\ meri' Qiii ea que còfecuta íút adiicere

||
curauere eidê poftpoí'iti

' lubíequunt. At primu Hierouyuii in bui' \\ codici.^i aliquãdo defcvi-

iHií adinratio. || VERBA DIVI LITTERARVM PRLWCIPIS HIERO-
NYMI.
O volume não apresenta frontispício propriamente dito: os dizeies que ficam transcritos,

impressos a vermelho, vêem no alto da folha XI (ou XII?), encimaniio o texto de pie-

liminares. No fim do veiso da derradeira folha do volume, também impresso a vermelho

(excepto as duas palavras que vão em normando, que são impressas a pieto), este

legislo :
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Exhavchifi Ratdoll Aiujuíteníin /'ulciti viv ingenio imixiiiui

cura pJiirimis vndiqz coivpavatis exemplaribus Eu/ehij li-

brou chronicos acretiqiias in hoc vohimine de temporib'

additiones: no paruo ítudio iinpen/iiqz eniendatiílinie iin-

pveílit Uenetijs Duce inclyto Joait. Maçenico Romano
iinperatore Pbrederico. iij. a uno Imperij lai. 44. Anno Sa
Gloria. /(J/l 148:i. Idihus Septenibris. Deo.

Ill •1." lie 178 C?) IT. innms
,
ou sejam vinte e dois cadernos de oito II.,

cada, ú excepi.ão do piimeiro e do ultimo que tcfm dez cada um: o pri-

meiro Ião apresenta rubiica alguma, e os vinte imediatos estão rubric.-i-

dos de: a 3 (ás duas primeiras ff. d( ste caderno
i
erienciam, respectiva-

mente, as rubricas ti, a 2, porém não as apresentaml, a 4 a u, u 2. u .?.,

u 4, e o ultimo: x, x 2, x 3, x 4, .v .5. K.

As folhas que formam o primeiro caderno do volimie inserem a TAbula operÍH,
a qual é disposta a 2 duas colmis. por pagina: as oito do caderno imediato as seguin-

tes peças: titulo (transei iio acima); « Chronica Euíebii Hieronynú in-

cipií:
I! Prefatio Euíebii Hieronymi.»; Hieronymi prefatio

. Explicit
II
Eufebii interpretada Prefatio Incipit»; e «Euíebii

interpretada prefatio explicit. [ Exordium libri Incipit. »

A estas peças preliminares segne-^e u te.\tu da ubra propriamente dito, o qual ocupa todas

as restantes ff. do volume.

INCUMABULO interessante e muito apreciado ; explendidaniente impresso a preto e a

vermeltio, com lindos caracteres MEIO-OÓTICOS.
Exemplar optimamente conservado, porem, infelizmente, falto das follias que constituem o

o caderno /l» as quais, no entanto se encontram substituídas por outras com o res-

pectivo texto em copia feita á pena (caligrafia muito antiga, talvez do século X\'I, ou

.XVU) ,\inda assim mesmo é exemphu muito apreciável e valioso. -RARÍSSIMO.

115()-EUSEBIUS.

•I giftoria írrlrfinrticn.

Estes dizeres, em uma linha, impressos a vermelho, por sobre uma portada ou alçado for-

mado de quatro vinhetas abertas em madeira. Dentro desse alçado o titulo :

(Ftiirfinftirn Ijij-
11 ftoria C^ufíbij Cffariínfis || »iri bí »ita nt litfris «ptir

II
nitvili: qiií íum iniria ti-

1| foxu tum inrurin rnlfíigrn
i

pijoruni pfiiitus

oUfulfírr
II
Imt : fuiiimn fiíif rcrognitn: vriftiiifii iutrgritati rrfti- H luta in

Imim fôuitn rft m 1!
iiibirr priiui}iflliiiiii fcntrii

||
tianiiii Ijar in rrrfllrn-

1|

ti linftorin rontcntn-
1|
niui ferie nlplinliftirn níininus» ||

fi^rollttín
|| i íMirn-l

iinlo. ||kl-<ll
.-.

Estes dizeies são impressos ora a preto, ora a vermelho. Nos cantos infeiiores, ladeando

parte destes niesiuos dizeres, em foi ma de triangulo, duas peqs. marcas dos impresso-

res. No fim da segunda coluna da frente (o veiso está em branco) da ultima fl. do

volume, este registo

:

CE Crufebij Cfsnrifnfis trrlrfiartint ti- II nit Ijgftorin per magiftru : (!?of-

freíum |1 bouffnrlium Tarre pagine bortorej eri- !| mium ernrtiffime eorretta /t

emenbnln
li
Jmpreffa íugbuni per tienebirtuin j|

tiiuunjni ralrograpiju. 5uni-

plib" uf-
II
ro l)onerti uiri Jntíbi .q. írnnrtfti br «rinncta a foriorum fiu-

ventini. Amií"
[i bni. IW. cirnrrui. nienfis IHartij. bie. r.

I11-8." peq. de XX ÍT. (prels.) inums. e .\cvj nums. na frente. E.

/fí^ €><^
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As XX ff. prcls. coiíipreciidein : fioiítiípicio (fl, 1); «Vli'limUS» (cum a epigrafe ; CL 0"'nll-

fri&iis tíiuirfnr6ii6 tliruloflfl II nim miniiiuis : Soniiiií Strpliniio pmulirr

iiiris imittifirij prtiitrr impnn- 1| toris iiifrrprrti o:rlrlifirhiui oiiiiiiomq

bomu-iiiii littcnilmii niiiniitirriíini : ntq in niiipliniiiui iinllinnim rninlii

piffiíiiMiti Siiinilfiiiio. &. y. p. ; i u"iibiilii.

A iiii]iiessã() da CrtlUllrt e do icxto da uhia é a duas coliis. poi ])agiiia. Os caiacteies

empregados foram os denominados llOtilOS. O texto é esmaltado com inimerosas

letrinhas iniciaes de inteiessanles deseiilios e abertas em madeira.

í^dição não mencionada por Biunet. Muito rara.

Eusebius.— Voja-se: ^ijrtoiiu íf In l)i\U-íin iiiic llniiin 0"nii-linftiia i| fri-

pnrtitn...

Evangelista (Fr. Miimicl).— >^fni\iiin... tiii o .-uilo da Fe... em Coimluii...

•Itilí).— Vi'ja-se : Aiitos de Fé {SenrOís de).

IKil— Evangilio en Triunfo, (l';i) O Ilisloiia de iin filiisofo desengafiado. Sexl.-i

Mi. C^ tdicioií. Kn Moãrid: Ei> la Iniprenia de Don JosejÂ Dotilado. Aíiu M.DCCC.
(:<,<\ Real rniilryio. lii-4.". 4 vols. riu XX-440, 459, 420 e 401) pag.-^. E.

Obra estimada, sobretudo devido ás 24 lindas gravuras a buril (Ant." Roíirigiies de/.

-

T. l. Enguidarío se.) de que se actia enriquecida. Belo exemplar, com óptima en-

cadernação (inteira de carn. fina).

II.')2~ Extracto, ou Breve compendio de apparato, e procissão solemne, Com
(Itie a Irmandade de N. S. da Graga da sempre Nobre, e llliístre (Mdado

de El\as, com todo o empenlio, grandeza, lustre, e devaçaõ celebrti entro

/^Jl \ ^ jubiliis d9 alegria a Fe.^la da mesma S. no dia do seu Nascimento em 8.

vS^' '* de Seplenibro deste presente Anno de 1739. (Marca emUemalica da Ciim-

panliia de .lesiis). EVOfíA. AVi Officina da IVvenidadc. Anno de íT.W. Cntn

as licenças necessai i is In 4.° de 36 pags. B.

Opúsculo curioso e pouco vulgar.

EXTRAVAGANTES. ||
RF.GYL.K CANCRLL \ . . .

— Veja-so : lIElitl.i:

<;anoki.la...

Hri3— Faber (P. Frederico /Kjí/íojií). — Tudo por Jesus, ou camlnjios faieis do

// /— n-^ amor divino, pelo líev. Padre... Obra traduzida de int^lez para o france/.

7^ ^ por M. de Bernhardt, e d'esta lingua vertida para o porlugiicz, por F.

Preto Pacheco. KdUnr: .José Fruchioto do Fonsecu . . . Purlo, isT.V. In H.'^ ilc

43I-I pags. E.

1151— Fabricius (Jd. J/íio/í)-— B'bliolhec-i latina uiediie et infim* ;etalis. Ac-

cediint Wipponis Presb. Proverbia ad llenricum, L:onradi iinp. filium. (Vi-

/CÁ Jf ín r~) idieta alegórica, gravada a buril em i'hapa de metal). Hamhunii: Sumlii ]'i-

/•^'^'^ d-um Felginiirke, Ex Officina PiscaUria. M DCC XX.XIV. In-8.» peq., 2 tomos

de XVI-127"2 e VI 690 pags. K.

Tratado bio-bibliognáfico estimado. Os frontispicios são impressos a preto e a vermelho.

.N'o verso da pasta da frente de cada nm dos volumes vem colado um ex-lihris ornamcn.-

tal (aberto a buril) de Le Pdent Henautt de 1'Academie Franjais ; e na frente tia

guarda do 2.o vol. um outro ex-libris, heráldico, de A'. Ic .Van/ui^ de Fortia. I:ste

tem 110 alto a divisa: TURRIS FORTÍSSIMA VIRTUS.

ll.^.-.-Fagundos <'P. .í/fliiHe;).— SEIiMAM Ij (JVF, FFZ (I PADllK ['MANOKI. FA-

{^<ÂÍ?C' tiVXin-.S ;: ,!a Companliia de lESY. !! Nd AVILTO DA FE!': OVE SE celebrou
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na Pia(;ii de Coimbra, Domingo
||
i de Mtiyo, de C25.

||
(Vinlieta leprestn-

lando uma cruz, alçada) || EM LOIMDHA.
||
C(m licfii^a de S. Inqurfirão,

Drrli.iurio, ^ Paço. "\ Por Nicolao Caruallio Iniprt flor do íua Mageflade.

|]
Aniio de Jti25.-ln-4.° de 24 pags. H.

o texto coiiiet;a logo na seg*ti':da pag. (verso da primeira ti.) e remata com uma vinlieta

ornamental, a qual tem no centro um escudo d'armaí.

Apreciado. -O frontispício é adornado de larga cercadura, impressa com peqs. vinhetas

ornameníaes, simetricamente dispostas. ~ Peq. defeito no alto das duas ultimas ft.-

Multo rara.

— Sermão no Aulo da Vi''.., de Évora.. B'2tí.— Veja-se ; Auto:< de /V

(^rrmOes de).

Outro exemplar— Veja-se : Atiíus de Fé [Sermões de)

.

Ilfiti— Fagundes Jacome {António). — Uamalhiole de Myrrha e memorial da

paixão de Cliribto no^so rudemptor. Piimeira parle. En Lisboa. Par Auto- J Yn O ^^
iiiu AIhw e.". onno 1630. Iii-S." peq. de XX ff. (prtl.s.) inums., 135 ntinis. iia

frenle e mais XXV inums., finais. E.

.*\s XX folhas prels. compreendem : frontispício ; .\provações e Licenças para a impres-

são, e declaração do Privilegio, por dez anos, concedido ao autor (ff. II a V); Dedica-

tória: '\ CHRISTO
II
Crucificado viuo, Bi ;; agonizando em a Cruz. (VI e frente da

VII) ; .CARTA AOS
|I
deuotos Irmãos da ji Terceira Ordem da

|1
penitencia do Sera-

lico Padre Sam 11 Francisco.» (do verso da mesma H. VII até á frente da IX); Pro-

logo . AO DEVOTO LECTOR. . (do verso da mesma H. IX até ao verso da X); Vi-

nheta ligurando o ramalhete de Myrrha (frente da II. .XI); ^Protestaçain da Fè. {\er!.o

da mesma ti. XI); Poesias .Do Doutor Pedro da Fõ- 1| seca de Abreu (dois sonetos);

'Do Licenciado lorgc Diaz Fidalgo, || .Ao .{i/iior.t ; «Do Padre Mestre Manoel
[j
de

Barros Barbosa.. (Soneto) (ff. XII e XIII); e .Introduç.am.> (ff. XIV a XX).

.\a frente (o verso está em branco) da primeira das 25 ff. finais inums., por baixo da

marca do impressor, este registo : *EN LISBO.\.
11
Por António .^lua- 1! res. anno

1030. > ; nas duas imediatas o <INDEX DOS || Capítulos que se con- || tem neste li-

uro.» ; e nas restantes, este outro : I.VDEX DAS
1|
cousas mais notaueU

|1
que se con-

tem
,
neste liuro.>

Livro escrito em dialogo e muito estimado. E.\emplar falho do frontispicio e da fl. 5S
;

110 mais, em perfeito estado. MUITO RARO.

HfJ-Farfan (Francisco). -TUKS LI BROS H CONTRA EL PEG- |) cado de la

Riiiiple foinieacion :
ij
donde so auerigua, que la lor-

||
peza enlre sollerus /^ /'^~/^ /^ /^l

es peecado mortal,
||
sf gun Ity diuina, natural, y humana ;

|| y se responde

a los mgafios de || los que dizen que no es
||
peecado:

||
Compuesto por

el Maesiro Erancisco Farfan, natural de Toledo, y Canonigo
i|
Ptnitenciii-

liii eu la Sancta Iglesia
|1
de Salamanca.

1|
(Peq. vinheta ornamenlal)

||

CO.V PnlVll EGIO.
li
Eu Svlamaneo, por luí llenderos de

!

Mathias Gasl. ATu)

l.'iK'i. ln-8.° peq. de XX (a ultima está em liranco) IT. prels. inums., tíHi

pags. nums. e mais XII If. imiins., finais. E. {perí/.).

.\s XIX folhas prels. inserem: titulo; escudo d'armas imperiais de Hespanha ; um So-

neto com a epigrafe : «EL Maestro Frãcjsco || Sanchez Cathedratico
II de Rethorica.»

;

outro com a epigrafe e rubrica; «Habla Vénus.», «Baltasar de Bustamante Cathe-
,,

dratico en Salamanca.-; Privilegio de «EL REV..>; Dedicatória -AL MUVALTO V'|

MUV PODEROSO SE- " iior Nuestro, don Philippe II....; e Prologo < Al Lector. .

.Nas XII folhas finais decorre a «TABLA DE LOS H Capítulos y Paragr.aphos ;,
destos

Libros.i, excepto no verso da ultima, que é ocupado pela interessante marca do im-

pressor e por este outro registo tipográfico : «En Salamanca,
|1
Por los heredetos de

Miilltim Uast. J Ano /5S5.>
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Sl^ £.> O

Livro curioso e singular. O autor prometia um quarto livro que, ao que parece, não

chegou a publicar-se : a não ser que êle seja o Regimento de Castos, impresso em
1590, e que, segundo Salva (veja-se Catalogo da sua livraria, n." 1807), bem poderá

servir de continuação á obra aciuia.—Muito raro.

115S— Faria (P. Basilu rfe).—Vida do Palriarclia Sam Brvno, tvntlador da re-

ligiara da Cartvxa. Por o P.'" Dom Basilio de Faria, Prior da Cartvxa de

Scala Ciiili. Da cidade de Évora. (Gravura com o retrato, aberta a buril

ern chapa de cobre e tendo na base a legenda: S. Brvno... Por baixo);
~—AVn Lisboa. Com todas os licenças neressarias. Na OHic. de Don.iiigo.s l.oprs

Wuíri. Anno de IG-JU. In-'!.'' de, nléiii do liontispicio, II IT. iniiiiis. e 171

pags. nums. E.

As II ff. prels. inums. inserem: <Licenças' e Prologo 'Ao Leitor.^

De pag. I a 131 decorre a Vida de S. Brvno; e de 132 em diante, esta outra obra:

*Dis£vrso sobre o vani temor da morte, d- desejo da vida, ./ representaçãt da gloria

do Ceo. Composto em tingaa castellana pelo Lecenciado Pedro Valles.-

Livro clássico, apreciado e multo raro. Belo exemplar.

Faria {Thomaz rfe).— Lv.siadvin. .
.— Vej.'t-se : Coviòes {Luis de).

10o9-Farla e Souza {Manuel rfe).— AFIÍICA |1 POIiTVGYESA. || POH 1
SV AV-

TOR
II
MANVEI, DE FAIilA, Y SOVSA H Cavallero do la Orden de Chrislo,

y de Ia Casa Real.
||
TOMO ÚNICO |1 DEDICALA ANTÓNIO CRAESBEECK

DE MELLO 11 AL SERENÍSSIMO PRÍNCIPE II DON PEDRO
||
REGENTE, 1| Y

GOBERNADOR DE
|i
PORTVGAL Ac. 1! II

LISliUA.
\\
Con las licenciai

necessária.'', y Pririlegio Heal.
|| A coita dWntonio Craesbeeck de Mello Impres-

sor de Su Alteza.
||
Aiio lOSi \\

Vende-^c en su Casa en la Calle de lus Espin-

garderos en Valverde. In- foi. pei|. de III IT. (prels.) inniiis., 207 pags. ntirns.

e mais XI inums. de T.iDI.A, a 2 oolns. de impressão, cada. E.

As III ff, prels. inums. compreendem: frontispício; '^LICENÇAS^ ; Dedicatória de An-

tónio Craesbeeck Mello (impressor), a qual começa: «SERENÍSSIMO SENHOR , e

termina com a respectiva assinatura ; e outra Dedicatória do mesmo famoso impres-

sor AO excelentíssimo senhor II D. lOAM DA SYLVA MORDOMU-
MOR DA CASA-REAL...'

O texto compreende a historia das conquistas portuguezas desde D. João I até o ano de

1562. Multo rara.

I\fí0 Asia portvgvesa. De .Manvel de Faria de Sovzi Cauallero de la

Orden de Christo, y do la Casa Real. Tomo I. Al excelentíssimo Senor

Dom loan lozé da Costa, y Sousa, Tercero Conde de Sovre, &c. (Yinliela

ornamental). Lisboa. En la Ofíicimi de Bernardo da Costa Carvallto. A^i de

O fi O ^ l''03. Con todas las licencias nece.'!snrias. Infol. pcq. de XVII-396-XXI pags.

(estas ultimas de Tatila).

Tomo II. AI Príncipe N. S. D. Pedro Regente, y Governador destos Rey-

nos de Portugal, &i. Ihi., En la Oljlc. de António Craesbeeck de Mello... Ano

1674. In foi. de porlada, gravada, e VI-9t)tt-l pags. Do pags. 885 em diante

corro a Tubla, excepto na ultima ijiie insere as errat;is.

Tomo lll.—Ibt., pelo mesmo impressor. Aíio ItíTõ. In-fol. de portada grav.,

e VIII-564 pags., além de 4 (inums.) de Tabla e 2 de Erratas, finais. Lote de

.? vols. E.

O.í três vols. são enriquecidos com retratos de Viso-reis (intercalados no texto) e com

plantas ou vistas de fortalezas do estado da índia (abertas em madeira e tiradas

aparte em ff. desdobráveis). -O l.o vol. é da 2.a edição, e os II. o e 111. o, da l.>.
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Obra importaiilc para a historia das nossas conquistas e administração na índia, e al-

tamente apreciada Muito rara. Belo exemplar.

IIGI EVROPA PORTVCVESA. |1 SEGViNDA EDICION
ii
COIiRETA,

ILVSTRAKA, Y ANAÍJlDA EN 11 lantos lugares, y con tales vantajas que es

lab-jr nueva.
||
POR SU AUTOR 1! MANVEL DE FARIA, Y SOVSA

!i Caval-

lero de la Orden de Chiisto, y de la Casa Real.
|I
TOMO 1. 11 DEDICALA JT^A J(^ ->

ANTÓNIO CRAESBEECK DE MELLO || AL SERENÍSSIMO PRÍNCIPE II
DON ^ i^

<->

PEDRO
II
REGENTE, !! Y GOBERNADOR DE PORTUGAL, &c. |!

||
EN

LISBOA.
II
Con las liceiviís nícessn) ins.

]]
A costa i'A7}tvni'i Craesbeeck de Mello

Impressor de S. Alteza
\\
Afio l(i78. In-fol. peq. de IV ÍT. (prels.) inunis., 491

pags., alóm de uma oiilrn, final, rom ADVEfíTENClA
\\
DEL CaPITAN

PEDRO DE FARIA ij y Souso.

TOMO II.
li
DEDICALA...

|| lOi.: pelo meSmo impi-essor. Ano 1679.

II
Venâe-se en xii Casa en la Ciille de los Eupingarrieros en Valverde. In-fol.

de IV IV. (prels.) innnis. e tr24 pags.

TOMO in.., Ibi.: pelo mesmo impfessof. 4r»o ItiSO. . , In-fol. de

VII (T. (prels.) inunis. e 4iá pags.— Os rtvs volumes. E.

As ff. prels. do l.o volume compreendem: front. ; Dedicatória ao 'SERENÍSSIMO SE-

NHOR (D. Pedro) (assinada; António Cracsbeeck de Mello.'-, outra do mesmo im-

pressor ^AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR',] DOM lOÂO DA SVLVA, 11 MORDO-
MO-MOR DA CASA RE.AL.,\\ MARQUEZ DEGOVVEA. ..; LICENÇAS.; Alvará

(te Privilegio.; e, no alto do verso da ti. IV, um retrato de Faria de Souza. -As pa(;3.

1 a 23, inserem: ^PROLOGO dei Autltor, SATISFAÇION \\ APOLOGÉTICA A
LO DE QVE SE TVVO 1! noticia aver'ie notado por algunos cn esta Histo-

i!
ria

quando salio la primera vez >. As ff. prels. do 2.o vol. : front. ; Dedicatória ao Prín-

cipe D. Pedro., e outra ao iVlarquez de Qouvea.; ÍNDICE.; LICENÇAS. ; e /lu-

rara. - Compreendendo as pags. I.a á 8.a: PROLOGO.; e DISCVRSO A QVE
DIERON MOTIVO AS h inclinaciones destos Reys, y la dijerencia de los]', tiempos

cn que vivieron.—.\s ». prels. do 3.o
: front.; Dedicatória ao Príncipe.; outra ao •

Marquez de Oouvea. ; LICENÇAS. ; Alvará. ; e TABLA.
Obra importante e enriquecida de estampas abertas em chapas de metal, as quais, tira-

das á parte, conteem retrs., escudos, etc.

limbora no frontispício do 1." volume traga a indicaç.io de 2.a edição, esta é a l.a com-

pleta, visto que anteiiormente (em 1607) apenas havia sido publicado esse l." vo-

lume. Estimada. RARA.

1162 FVENTE DE AGANIPE ^ O RIMAS VARIAS || de Manuel de Fo-

7 11 i Sovfii, Cavallero de la v Ordem de Chiiflo, i de la Cofa Real.
l\
Divididas

eii liete Partes.
||
PARTE SEGVNDA. || Al Ilvfbiffimo Suwr D. Ivan Fran-

n\ / J/
lifcQ Pa

il
checo, Dean, i Canorrigii de la S. Içilefia de

||
/«fn, i Obifpo eleclo „_/ / H- ^ '^

delln, SuniilerWde Corlina de ju M.ig. €>i\ [1 CON PRIVILEGIO.
|i
En Ma-

drid. por luan Sanclirz, j' M.DC.XLIIII.— In-8.° peq. de VIII IV. (prels.)

Iriiiiiis. e 213 nums na frente, além dt; III intiin.s., finais. E.

.\s VIU ft. prels. compreendem: frontispício (H. I); ^LICENCIAS' (frente da II); ^L.iS

ERRATAS'} que tocam a ejta Parte feganda.- (verso da mesma H. II); retrato de

Manuel de Faria e Sousa (busto assente em um pedestal, na base do qual se lê esta

legenda: .AET.
i;
LIIII. AN.

i|
M.DC.XLIV. .) (frcnt,; da H. Hl); Elogios em latim ao

mesmo rftr. (verso da mesma II. Ill); Dedicatória: lAL ILVSTRISSIMO '; Sefior

D. luan FranciCco Pacheco,,..' (datada c subscrita no tim : Madrid c:i 12. de Agof-

coide /6/Ail Manuel de Faria i Soufa.^) (ff. IV t V) ; e .PROLOGO
,i
DISCVRSO

SOBRE r Os géneros de Compoficiones de
II
que conlta efta fegunda Parte de 'lias

ficte de nueftras Ri-
i
mas.»
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No verso da II. 213 e nas três íí. imediatas (as inums.) a «FABLAUde las Perforus de

que fc liaze me- || moria en efta Parte le- ' gunda.»

A ultiuia destas oito folhas está em manuscrito.

PARTE TERCERA.
||
Al llluítrijl imo Si^hor don Franciíco Vini-io

11 de Mofcofo, i Mendo^a, Arcediano de ||
Madrid, en la Janta Yglejia !1 de

Toledo.
II
CON PHIVILEGIO || || En Madrid, por Carlos Sanchez Riii-

vo.
II
M.DG.XLVI.—In-S." peq de XII (T. (prels.) ioiirns. e 33? nums. E.

"1 (T) nL ^^ O V
^'^ ^" folhas prels. inserem as seguintes pe;as: titulo (frente da primeira ti.); escudo

Cy d'armas de D. Francisco Osório de Moscoso y Meudoza, -primorosamente aberto a

buril em chapa de cobre (acha-se dentro de moldura impressa com peqs. vinhetas

ornamentaes, simetricamente dispostas) (verso da mesma l.a II.); -LICENCIAS." (.La

dei Ordinário...!; La dei Conlejo Real..»; «La copia de las Aprovaciones... )

(frente da II. 11); -ERRATAS-^ (verso da mesma ff. II); retrato de Faria e Sousa

(o mesmo que vem na parte preccdenlemente descrila) (frente da II. Ill); «fiOG/O.S
[1 En la Parte immera J'e diz e el liigur em \\ que ni't algiitcos Eloqios : i eii ella

que-
li
dali tos co/i que et R. /'. M. t-ray lua i U Félix Giro't, aeom/jano e/fe Retra-

to ; i por efjo baltarà aqui cl' ultimo dctlos.- (ê em latim e ocupa o verso da mesma
II. Ill); Dedicatória: -AL ILV.S PRISSIMO S.

!i
D. Franciíco Oforio de Mofcofo i

Mendoza, Arcediano de Madrid,
|| en la S. Iglefia de Toledo.» (datada e subscrita

no fim: Madrid en 12. de Otubro\\de /6/6. [| Manuel de Faria i Soufa.») (ff. IV a

V^l)
:
e ^DISCVRSO.

1,
Sobre las di/ere-icias de compoficioies que ay H ei efta Parte

Tercera.> (tf. VII a .XII),

Do verso da folha 233 (num. 332) e na frente da imediata (inum.) as ADVERTÊN-
CIAS

II a tas Elegias- ; e do verso da mesma II. em diante, a • TABLA
|| rfc l:is

Per fonas de que fe hize /«> H moria et efta íercera Parte.^

PARTE QVARTA.
||

.1 Don Gregono de. f.Uistdobrnnco, Conde de
\\

Villaniivii. i de la Soríella ; Stiior de lo anti-
\\
quiffiiiia i cliirifjiiiin Ciilii

,^ // '''' Goe.'<, i Guarda
|| Mayor de fu Mageflod en los Reij-

|| nos de Pvrliigul, CT"»'.

_y O F\ ^ Cj II
^•"^' fliiVILEblU.

II
En Madiid,' por luaii Sanchez.

||
M. [>(_:. XI.IIII.-

"-'-—
111-8." i)tq. de XII II. (prils.) inums. e 210 nums. na frente. E.

As XIl folhas prels. inserem: titulo (frente da II. l-o verso está em branco); « LICEN-
C/.4S.. (frente da fl. II); «LAS ERRATAS-

11
que tocan a efta Parte quarta., (verso

da mesma II. II) ; retrato de Faria e Sousa e Elogios em latim ao mesmo retrato

(aquele na frente, e estes no verso da H. Ill -esta folha está em reprodução foto-

grihca); Dedicatória: «A D. OREGORIO||DE CASTELOBRANCO H Conde de Vil-

lauova... (datada e subscrita no fim: ^Madrid a 9. de Agofto\\de !64(. Manuel
de Faria i Sousa..) (ff. IV e V) : e «PROLOGO |! / DISCVRSO SOBRE LA \\ com/ro-

ficio/i de las Eglogas de'} que confta efta quarta ';. Parte.' (ft. VI a XII).

Nas folhas 214 a 226 a .TABLA
|| de las Perfonas de que fe haze me- j moria o juiiio en

efta quar " ta Parte.»

É a segunda edição destas ties Partes da Frente de Aga-i'/)e, publicadas primitivamenlc

em Madrid, /for André dela Parra, 162 1 ; a mais estimada dos Uibliuhlos por ser

itmito mais correcta e acrescentada.

L)e todas as obras de Faria e Sousa, a sua Fvente de Agaitipe c. sem duvida, a mais es-

timada e a mais diíicil de aparecer á venda no mercado. Os exemplares completos

das sete partes que formam a obra s;ío da mais extrema raridade ; nem mesmo, qiic

nos conste, é conhecido o logar certo ou presumível onde exista algutu em lais con-

dições. •

IK,.-! EL ' Gran lurticia de Aragõ
j] DUN MARTIN B,\I'T|STA

|!
IiK

LANUZ.V
II
A Dõ Miguel Baptista de la NuiA|!Gav." dl;i Drden de

^ J/ r^í~)
í^ANTiAuo

II
dei Gonlego dei liei N" Sefior i, i íu Prolonnl" en lo.-; lieynos

^ 0% ^ de la Corona de Aragon
||
POI! || Manuel de Faria i Soifsa|| (Jiiv' dia Ordc

df.hriíto
II I de la Cala Real.
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Estes dizeres, abertos a huril, encontram-se dentro de elegante e arlistica poilada gra-

vada lambem a buril em cliapa de cobre (assinada Noott F.). Na parle superior da

mesma portada um escudo d'armas (provavelmente de D. Miguel de lá Nuza).

No fim do verso da derradeira folha do volnnie, este colofon

:

CON LICEXCIA
II
En Madrid, Por ])}i:<;<> Dl.l/. \\ Caí!Ri:I!A.

\\ II
ATio

de M.DC.L. (ICõO). In-i." ilo, álVuM a portada gravada, XIV IT. (prols.)

iliiinis., J94 nilins. na fii^nte c mais VIU iiaiins., finais. K.

As XIV folhas prels. inserem: titulo de anle-robt(j ; uma peqnina transcripi;ão de l'li-

nius; -APROBACION DHL RF.VhRF.N-idilsimo Padre Aguftin de Ca/iro, de

ta Com-Wiiariia de lefiis...>; ..APROBACION ij £)£/. ILVSTRISSIMO, V
\\ Re-

nerendifsimo Seíior Don Oeronímo Mafcare- \\
lías...- (datada e subscrita w)

lim : En Madrid a Irt. de
||
Abril de IfiSO.

|; Do/í (Jerónimo Mafearenas, \\ Obijpo

Electo de Leyría. : .TASSA.» ;. ERRATAS, gVE PRECISAMENTE H deben enmen-

darle en este libro.-; Dedicatória: «A |] D. MKiVEL BATISTA
f,
DE LANVZA.» (da-

tada e subscrila no liui : «Madrid en S.
',i
de Mayo de l(i4fl. Marwel de Faria y

Soiifa>: Dedicatória ou Cari:! : -A ;; MANVEL ;, DE PARIA Y SOVSA, « ... '! Don Mi-

guel Batirta de Lauuza,
|| In inas obligadu Amigo.,.; Carta; A DON MIOVEL BA-

TlSTA^ide La:iuza, Cmiallero dei Ordeii de Santiafio . . . - (datada e subscrita no

lini : "Madrid a Ires de Mari,-o lúJO. j D. Fraueifco More:to l'onel.><)\ e <'PROLOOO.»
Nas VIU folhas inums. finais, impressa a duas colns. por pagi;ia, a •T.\BI..\

|| DE LO
MAS PRINCIPAL, iQVE CONTIENE ESTA HISTORIA..

Entre a ultima H. prel. e a primeira das imms., uma primorosa gravura alegórica

(aberta a buril c assinada: Noort F.), tendo no centro o refr. de Don Marlin Ba-

tista de Lanuza em idade de 71 anos, c no alto o seu brasão d'aimas.

Obra muito interessante e curiosa. Estimada e raiismma. Belo exemplar.

ll(i( HISTORIA
li
DEL ||

liE\NO |, DK ||
lORl LGAL !| DlVlldDA IN

CINCO PAHTKS,
II
QUlí LON'l lliNEN F.N ( DMPKNDIO,

II
Sus Toljlaí íoim .s,

las Kt.trada.s do las N cionr.s Selt'ii-
I!
tilou. Ics cn ti Reyro, tii J)rscri-

./-/- C) 1^ ^ C^
pi;iori, ai.lifeua \

|i
n.odeiiia, las Vides y las hazailus de seus Hfvcs con

||

siis liulralos, sus GoiiqMÍst.->s. sus riif,nidadtís,
U sus Faunlitis ilustres, i mi

liis liliilos i|ue sus
II
Heyes Ifs dieron, y otias Cosas curiosas |l liul diclm

lieyno. PDll MANUEI, DE KAKiA V POUSA.
||
NUEVA EDICION, IjEiíri-

f|Ui/ida ijoii las Vidas de los qualio ullin os Fíf jís, y con las
||
cosas riola-

Idcs (pio aCoMttícitron eu el mundo dur: nle || d reyuado de uada I'(i;y,

híisla cl ;:rio de
: M. MIC. XX.X.

||
(Mai(_'a do imtnossor)

||
/ÍJV AMDKIíES,

]' E\ CASA DE ./VAy BAfTlSTA VfJRDVSSEN.W \\ M. DCC
SXX. lii-fol. peq. dií VI (iininis.) .4.''>(>-sÍN pa^-s., afora in;iis XV inums,
liiiais. 1'^.

As \'l pajjs. prels. inums. conipieendcm : frouti.-picio (cum o Ululo impresso, a linhas

alternad.is, a preto e a veiniclho) e Dedicatória: -^A SU MAGESTADEIl LUSITANA.;
:is xxj iiuediatas ; ^^ROLOOC

|1
DEL AUTOR».; '\'KZV\C.\0 \\ Del Impressor sabre

la aumeiítuioií desta iitieva Edkroif; .TABLA
|| DE LOS CAPÍTULOS... ; .LISTA

\\ De los Autores que an escrito la Historia de Portugal, recopila- !| dos ror el docto

Ab.id LANGi.tr uc Ekis.nov.. ;. e C.VrALOOO || CRONOLÓGICO H DE LOS REVSU
DE PORTUGAL,

II
Que contiene el Nacimicnto de cada Rey...» (ocupa duas das

lies pags. inums. imedia"as, vindo na terceira um CMUdo d"arnias reais portugue/as,

fuciniado por viseiía e cabeça de dragão alado, etc).

Nas IX p:ius. finais inums a .TABLA DE LAS COSAS Y MATÉRIAS ;| CONTENIDAS
E\ ESTA HISTORIA ; -APKOBACIONES.

; LICENCIA ; .SUMA DEL PRIVI-

LEGIO.; -OTRA SUiMA DEL PRIVILEGIO
; e ..RENOVACION DEL PRIVILE-

GIO..

A parle arlistica que enriquece esla bela e nt.tavcl edição consta de : um belo ante-roslo

alegórico contendo as figuras: Fides - Lusitn)tia-Foríitude- America- Euro/fa- Ásia

— Africa; um rabecão alegórico representando a tomada de Lisboa, e os retratos de todos
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o3 reis porliigiicses desde D. Henrique até D. João V, tudo aberto a buril cm chapas

de metal.

Formosa e iiuii beru executada edição, c a mais completa de quantas se fuerani desta obia

primitivamente publicada sob o titulo de Epitome de las historias poitugucztis, e cuja

edição oiiginal é de Madrid, por Francisco Martincz 1624, in-4.o i tomos. - Belo

exemplar. MUITO RARA.

Heét Império de la China, y ctiltura evangélica en el, por los íieligio-

sos de la Compania de Jesus. Sacado de las noticias dei Padre Al vaio

^eninieJo de la própria Compania. Dedicado a la Mageslad Aiiguãla dul

Rey D. Juan V, nueslro Senor. [Vmheia com escudo ã'armas do reino). Lis-

boa Occidental. En la Offic. Herreiiana, M DCC.XXXl (1731). In-fol. de

XYIII 252 pags. E.
'

O frontispício c impresso a preto e vermelho.- Apreciada e RARA.

Jimtaniente no mesmo vol. esta outia obra:

— Retrato de Manuel de Fari.T y Sousa, Cavallero dei Orden Militar

de Cíirislo, y de la Casa Real, Contiene una Relacione de su Vida, un Ca-

talogo de sus Escritos, e un suniaiio de sus Elogios, recogidos de vários

Autores. OfTerecido ao ex."'" Senhor D. Liiis de Meneses Quinto Conde de

la Erizeira, &c. Tor Francisco Moreino Porcel... (Vinheta) Lisboa OciiJtn-

tol, En la Of/ic. Ferreiriana, l}:i3. In-fol. peq. de XVMl'2-1 pags. E.

Falta o retrato. Estimada (Âceic.i desta obra, veja-se a aitigo Moreno Porcel (Francisco).

Intormacion en favor de...— Veja-se: CAMÕHS (Luis de).— Luaia-

das; e Rimas do. . . Madrid e Lisboa, 1639 89.

Nobiliário dei Conde de Barcellos. . —Veja-se: Pedro {D )

1166 Noches claras, divinas, y humanas flores. Compuestas por... )

por el inisino anadidas, y emendadas en esla Impression: Lisboa. . En la

Offic. de António Crae.ibeeck de Mello .. ATio 1(174. In 8° peq. de lV-417-lll

pags. E.

Nas IV pags. prels. as seguintes peças: titulo; LICENÇAS ; e Index.

Muito apreciada. Segunda edição (a primeira é de Madrid, por la viuda de Cosmc Del-

gado, Alio M. DC. XXÍÍIl., Í11-8.0 peq. de VIII-302-XII pags.). Rara.

Iltj7—Farmey. —Conseils pour former una Rihliothéque pen nomhreiíse mais

choisie. Nouvelle (Sicond) i^dition, corrigée el angmenlce. Suivie do lln-

Iroduclion gtinérale à TÉlude des Sciences & Belles-Letlres par M. de la

Martiniere. A Berlin, Chez Haude et Spener, M.DCC.LVL A la Science. In-

12.0 de XX-3o"2 pags. E

livro curioso, estimado e pouco comum. Belo exemplai.

1168-Favre (M. ./^itíes). — Ronie el la RépiíMique francai.s, par. .. farif. l'lon,

O 1S71 (Tijp. de Henri Plon). ln-8.o gr. de IV-4:52 pags. E.

Excelente edição ; bom exemplai,

IKVJ—Ferrer {Mosen Jaime)—Trobes. de Mosen .laume Folirér. Citmllor, m
cjue tracta deis Uinatges de la conquista de la ciutat de Valência e son re-

f) /) gne. Dedicados ai Serenisim Princep Don Pere, Kill é Snccesor dei Rey

Don .lauine el Conquistador, y en esla edició ai ExceK nlisim é Senyor

Don Anloni Despuig y Danielo . . Ab /« Llicencies Necesaries. En Valência:

En la hnprenia dei Diari. Anij M-lHVXCVl. In-i." de XXIV-tiíi6 pags. E.

As XXIV dags. prels. inserem: titulo; Dedícatoiia dei Editor- (em verso e em piosa, e

subscrita: Pasguat Marit); •Prolccli y Dedicatória dei Autor- (em verso); .Noticias

O o
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1

de Mosen Jaynie Febier, deduciddà dei Prologo y Dedicatória atiteLCdenfes •
: 'Aàicines

det Editor.; 'Priítcipios dei Biason'-; e 'Advertência .

Obra interessante c estimada. Piinieira edição em volume (aiitenoi mente Iravia sido piibÍ!-

cada em um periódico do tempo -vcja-se o qne a tai respeito refere Salva no Catalogo

de sua preciosa livraria, n.o 605); adornada com 14 gravuras a buril impressas em

separado, nas quais são reproduzidos iiumerosissiuios brasões d'atniab. -Rara. Belo

e.xemplar. /

1170— Feijó (^níonío).— A' janella do Occidente. Poeiíiefo. Porto: Magalhães & ^j^oCD
Moniz—Eàitore». MDCCCLXXXV. In 8.» peq. do XV pags. B. /

Napag. III a dedicatória: «A || ANTÓNIO LISBOA, || MEi; AMIGO..
Poemeto estimado. Muito raro.

1171— Feijóo y Montenegro (Benito Jeronymó).—Justa repulsa de iníquas acii- .

saciones. Carta, en que manifestando 1 is imposturas que contra el Tliea- -? /V? ^O
tro critico, y su auclor dio ai publico el íi. P. Fr. Fiancisco Solo Marne,

'^'"^

escriba a un amigo suyo. Madrid, En la Iwp. de los Herederos de la Viuda

de Jean Garcia Infanzon. Ano de 1757. In-4 o de XXxlv-115 pags.

Tbeatro critico universal, e discursos vários eni lodo o género de

matérias, para desengano de errores comnnes. Madrid, Imp. de los Here-

dera» de Francisco dei Uierro. 1742-43. In-t.", 8 \ols.

Suplemento de el Theilro critico. . Ibi., ibi-, 1740. Iii4.", I vol.

Cartas eruditas, y curiosas, em qu-', por li muyor parle, se con

lintja el desígnio dei Theatro critico universal. Ibi-, pelo megino impressor,

excepto o 3." vol., que é da Imp- de Fedro Mariíi, 1742 73. In-4.°, 5 vols. E.

Replica salisfdtoria a lu llustrucion Apologética. . . por Uon Salva-

dor Joseph Maner. S. l., n. d. In--i.", "1 vols.

Crisol crititlco, theoloyico, liislorico. politico, physico, y mathe-

malico, eu que se qiiilatan las malerins y piinlos que se le lian impugnado

ai Theatro Critico... Pu autor Don Salvador Josepli Mafier... En Ma
drid,. • • ATto 17o í.

Antí-Theatro critico, sobre el priíuero, y segundo totDo dtl

Theatro critico... Su autor... Madrid... 1729. \<i-i.°, "i yio].—Ao lodo 20

vols. E.

Obra de critica, e que deu origem a uma acérrima e curiosissinia polémica literária e scieuti-

fica entre alguns dos mais notáveis lioineus de sciencia e de letras do tempo.

Colecção interessante e muito apreciada. - Rara. Belo exemplar

1172-Felippe (Dr. Bartolomeu).—IBXCTAW
\\ DEL CONSEIU

|| y drlos cotde-

jeros !| delos Príncipes. |l :](: || Compuefto por el Uoctor tíartolome Feli/jpe

I!
Dirigido ai muy alto y ferenlfsiiiio fehor ('.ar \\ denal Alberto Legado y Ar-

chiduque Dauftria,
\\
(Vinheta em redondo figurando uma cruz, alhada

á entrada de uma aldèa
;
gravada em madeira) !l EN COIMBBA. ||

«j liu-

preílb en cala de António de Mariz
||

luiprtlTor dela Vniueríídade.
i

Con licencia dei confeio general y ordinário.
1|
Afio 1584.— In-4.° peq. de

IX )T. (prels.) inums. e 146 nums. na frente. E.

As IX folhas prels. inserem as teguintes peças: titulo (frente da II. 1); Vistos, ou Li-

cenças (de Frey António de S. Domingos, D. Manoel Soares e D. António Vaz Ca-

baço) (verso da mesma H. 1); Dedicatória: -AL MUY ALTO VI| SERENÍSSIMO
SENOR CAR-

II denal Alberto Legado y Archiduque ' Dauftria mi fcíior.. (11 a IV);

«j Las autoridades cõ que l'c prueua loque en la||Epirtola Te efcriuo (ti. V e

n

tí/Áõ.
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frente da VI); "Catalogo de los Libros que enefte Tractadollfe alegan.» (verso da

II. VI e frente da VI!); índice do « Tractado dei confejo ydelos conlejerosH Del

príncipe.» (verso da mesma H. VII e frente da VIII-o verso desta está em branco) ;

e «ERRATA.» (frente da H. IX-o verso está em branco).

Livro interessante e muito apreciado. Dividido em 17 Discursos. Raríssimo. Belo

exemplar.

1173— Félix (P.).— I.e progrt's par le Ghiisliíinisine. Conférences de Notre-

Daiiie de Paris, pnr le... Aniiéo 1856 (a 1870) —5." Édilion. Paris: Le

/Cn^ÂC' ^ ^'*''* *' C«... lSfí3-}I. (hiipr. Adrien I.e Clere, o em outras). In-8.", 15

XJ '^ tomos. E.

Colecção apreciada. RARA. Uelo exemplar.

1174— Félix [Dr. r/íweníf).—ALLIÍGAC,.\U
II
Na qual íe moftia por direito,

por Breiies dos
||
Sfimos Ponlifices, por Aluarás dos fenhores

jj
Reys, por

fenlenç s em jiii/.o conlécioí), por confultas da mtla da Conciêcia, pela

(^ // /^ /^ Regra,
II
Eflaliitos, & Diffliiii.ões da Ordem, & pnr jii- 1| raméto, como o

^^_^ O f^^ dinheiro dos três quartos da
||
Ordem de N. S. IKSV Cliiifio íenão pôde

||

gaitar mais que nas oiras, & fabrioa do Con- 1| iienio de Thomar, & caías

luas, por ordê do I'
groõ Mellre, & o contrario he peccado mor-

||
tal, íc

excomunhão, & olirigar.iõ de reíliliiii',
||
& peijniio, &, ficaram os Caual-

leiros íem
||
a graça de jioder tefiar. a ipial foi

||
dada com ella condição.

II
Por o Doutor Clemenle Feliz Sacerdote, Protonolario de fua SancUdade-

[S. iiid. de log., n. de d. da impr —Século XVI). Iii-fol. de 3i pags. nuins. D.

Alegação interessante e muito estimada. Inocêncio não a cita, e Barbosa diz que saiu

junto ao <Livro intitulado Alemorial do Gerai da Ordem de Christo, e dos Religio-

sos dellã, «ff. Lisboa por Manoel da Sylva, I6tS. fol.>

Não tem frontispício propriamente dito; o titulo vem no alto da primeira pag., enci-

mando o texto da AUeJOÇão, que é impresso a duas colns. por pag. — MUITO RARA.

ll75-Fénelon (François de Sulignac de la A/oíAe;.—Tél' maque polyglotle, coii-

tenanl les si.\ langues eiiropéeniies les plus iisiléLs: le français, Tanglais^

(y) C"^ r^ /O Idllemand, Titalien, lespagnol el le porliigais. Parig: Batidri/... 1837.

,^<> In (-'
lr,.4.o oblongo. E.

O texto é impresso sobre seis colns. (ties por pagina e uma para cada idioma). Ador-

nada com o retr. de Feneloii (gravura a buril, assinada : Qco^rov se). -Estimada.

Pouco comum. Bom exemplar.

117(3— Fenis renascida (A) ou obras poéticas dos melhores Engenhos Portu-

guezes... Piiblica-a Malliias Pereyra da Sylva. Lisboa' Na Ofjic. de Joseph

h / Lopes Ferret/ra (e em oulras\ M DCC.XLVI. In 8." peq , 5 vols. E.

Compilação de poesias de alguns dos nossos meTiores poetas antigos. Muito apreciada e

rara.

1177— Feo (Fr. .intonio).— Tr.ittadns (sic) das fc-stns. e \ida dos Sinlos. Pri-

meira parte. Dirigidos ao III.""' & rieu."'° Senhor Don Afíbnso de Gastei

branco. Bispo de Coimbra, Conde de Arganil, &c... (Escudo d'armas do

/ 'I4M ^ O mesmo prelado]. Em Lisboa, impresso com licença por Pedro Crasbeeck 1612.

<»^ ^ ' Com priuileyio. Está taixado na mesa do Paço a reis em papel. Infol. de

Vlll IV. (prels.) inuins. e i86 nums. na frente, além de mais XXXII inunis.,

com "J Inde.v.

Segvnda parte. Dirigidos ao lieuerendissimo Padre Frey Luys
.\ltaga Mestre em Saiila Tlieologia, &c. . . (Escudo d'armas). Impresso com

licença do SaiUo Officio, Ordinário. <& Paço. Em Lisboa, por Jorge Bodriguez.





TE D E
VSIC A DE CAN-
O DORG AM, E CA NTO
Cham > & Proporções de Muííca .

diuididas harmonicamente.

COhífOSTJ <P0<^ AHTfitiíO F E C^

nande:^., natural da Villa de Sou^el^meflre de Musica

na ^grt]a de S.Qathtrma de monte Sinai,

DIRIGIDA AO INSIGNE DVARTE
Lobo QuaiUnario,6í incftre de Muíica ni S.Sc de Li^oa,

Sm L;:sf.:. Co^licurça JaS. InqaifiçaS Ordinmo,éi''P£ÇS.

Per Pcdvo Crscíbscck í[nprcírocdelR.Ojc, Anuo láté,

« Fac-siiuile » do fronlispiciu da obra descrila sob o n." líSO.

O original mede 170xl08uii". (Pag. 323)
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0OO

Anno de M.DCXV. Tuixado nu mesa do Paço a «eis tosiõeit em papel. lufo!,

lie Vil tT. (pieis.) inuins., liOS ijuiiis. na tVente (na tilliiiia repetu o lognr

e data de iinp.), e mais Llli contendo 3 índex.— Lote de -' vols- K.

Clássico milito apreciado. Obra estimada e rara. Excelente exemplar.

1178—Foo (íV. João Bap/i«<n).—CA LENDAIliO ||
rioiíiaiio perpetuo, uoiii as

mais coulas. q na volta delia folha fe verão.
|1
Dirigido ao illu.flriís. Ó"

reuerendif- feTior dõ M-guel || de Caftro Metropolitano Arcebifpo Ac Lisboa,

&c.
II
(Legar de seu escudo d'ai-mas, em gravura em madeira que toma

quasi toda a pa^-ina)
||
Védéfe na rua nova em cala de loam lopez liurei- 1!

ro do lenhor Arcebifpo.

Tudo isto, servindo de rosto ao livro, vem na frente da primeira folha do volume. No
verso, depois da inumeração de varias peças que a obra insere e de duas peqs. vi-

nhetas (paralelamente dispostas) com imagens de santos, abertas em madeira, estes

outros dizeres complementares e respectivo registo de impressão

:

Feito por frey loam Baptiflâ o feo, fia
li
de da ordem do feiMphico sam r

Frãcilco, da prouincia de Porlugal.
|| Imprefjo por António Ribeiro. 1588.

In-S." peq. de XII 11'. (prels.) inums., 4*^9 niims. pda frente e mais III

inums., finais. E.

Livro clássico e muito estimado. Primeira e muito rara edição, da qual Inocêncio

parece não ter visto qualquer exemplar, pois citando-a dá o titulo muitíssimo

inexacto.

E.xemplar com peq. defeito na parte superior do frontispício e falho das três ultimas

folhas inumeradas.

1179—Feo Cardoso de Castollo Branco e Torres {.-int Carlos).— Mamorija.

contendo a hiographia do Vice-Alniirunle l.uiz da Motta l''eo c Tonei: a //\£. C"~?0
iiistoria dos governadores e capilaens geiíeraes de Aiigol.i, desde 1575

até 1825, e a descripção geographica e politica dos reinos de Angola e de

Portugal. Paris. Na Ti/p. de Firmino Didot, 1825. In-S." de Xlll-Í-Haí pagi-.

Obra interessante e muito apreciada. Acompanhada de um mapa impresso em separado,

em grande folha desdobrável. -Pouco vulgar.

1 180- Fernandes, 1.0 (^níoMio).—ARTE DE
||
MVSICA... Em Lisboa .. w:i6.

(Ijo frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográ-

fca).

In-4.0 de VI ff. (prels.) inums. e 125 nums. na frente, afora uma em bran-

co, final. E.

Nas VI folhas prels. veeni insertas as seguintes peças: titulo (frente da li. I-o verso
r\ (/ L/r) (^

'

está em branco); «LICENC.AS.» para a impressão (ti. II); Dedicatória: «A DVARTE
LOBO

II
QVARTENARlO, E MESTRE || DE MVSICA NA SAN- : TA SE DE LIS-

BOA.» (ti. Ill e IV); e .PROLOGO || AOS PRINCIPIANTES || QVE DESEIAM SER

II
PERFEITOS MESTRES, PÊRA QVE

|| nam fe guiem nem governem por feu pró-

prio pa-||recer, njm por feus ouvidos fe vam fora da II Arte, fenam pellos preceitos

8í regras cer- 11 tas da Arte da Mufica, que fam o ver- i' dadeíro caminho, & guia

certa
il
pêra não errarem.» (ff. V e VI).

A frente da 4. a folha num. está em branco ; e entre esta mesma folha e a que a precede

vem uma folha de formato superior ao do livro, a qual contém uma arvore genea-

lógica da musica, encimada pelo retrato do padre DVARTE LOBO, ladeado pelo

seu nome, na conformidade em que o deixamos transcrito. É gravura de rudimentar

execução em madeira.

O texto encontra-se entremeado de uiusica gravada em madeira e de diversas figuras,

uma das quais é uiovel.

Livro clrlssico e, no género, muito curioso. - Bom exemplar, salvo uma leve mancha de

agua nas primeiras folhas. Multo raro.

/^^;^<
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, ^ 1181-Fernandos 2.» (P. Anlonio).-\lDk DA SAN !i TISSIMA VIRGEM II MA-

X P Orí ^ ^ KIA . . , Em Goa... 1652.

{Do frontispício damos a exacta reprodução foto-zincogràfica que xpi/kb);

VIDA DA SAN
TISS IMA VIRGEM

MARIA MAY DE D E O S.

Sínhora Noíla»

^Ompoíío psllo Padrf AntoníoFcrnancííS
Da Companhia de IFSVS PorsugUíx

natural de Lixboa.
fCD Goa cô licentj dos Inquifidortíi 6/ Ordinário»
Iflipríílo no Collegio de Sam Paulo da CoíDpanhia

dcIEsv Annodtlé^i.
(O unyiiiiil tem im;><llh""")

ln-4.' de Vil IV. iprels.) iiuiiiis., Hi!! miins. na frente e uma em branco.

As VII ff. prels. deste precioso volume compreendem ; fiontispicio, cuja folha traz no verso :

'Dedicada a Nosso Muito Reuerenddissimo em \\ Christo Padre Vincenda Garassa Prce-

Wposito Geral da Co;npa'ihia\\ de líiSVS.
|I
Pêra doutrina da gente de Btltiopiaf eni

'^ que traballiou triíta aimos, d pêra cõfutaçaõ de seus erros ; Licenças e vistos de:





^TERCEIRAPARTE^
DACHRONICADE PALMEI^
RIM DE INGLATERRA NA QVALSBTRATAM AS

<'nnd:sciuallariisJe ífu filho oPtincipcDom Duardo$fegundo,&

"dos mais Prindpcs,& caualleiros q aa Ilha deley toía fe cnataó.

Coropóílo por Diogo Fernandez vciinho de Liibos

ImpccGicom licença.

Jf;>':refso em Lhíoapor Jorge 'RgdrigueX^ eJ/íM

de fíi/t(^(eiscettiot^/nnUro.

< Fac-simile » do fronlispicio da obra descrita bob o n.o 1182.

O original nieJe 240x147""". (Piíg- 3'^)
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fFr£y Agostinho Magalhães, Frey loão da Costa,, Domingos Rebetlo Lobo, Arcfi-

bispo Primas.; Frey Agostinho de Magalhães, e Paalo Castellino de Freytas»; r>edi-

loria .A NOSSO MVITO REVERENDO EM\\ Christo Vincentio Carassa Pra-posito

WOeral da Companhia de lESVS.' (assinada no fim: «Aíphotsus Patriurcha JFtlúo-

picet); e ^TABOADA DAS SECÇOENS \] deste liuro.K

Na l.a fl, numerada começa a tSECÇAM PRIMEIRA. Da eleiçam, & predestinaçam

eternaWda bemauenturada sempre '. Virgem vMnn'a»,-seí;uindo-se-lhe as restantes alê

a <íSECÇAAl 42^, e nltima, a qnal tem principio no veiso da fl. 178. a e termo no final

do volume.

Livro apreciável a vários lespeitos, mas sobretudo por ser uma das preciosas e laias produ-

ções dos prelos goanenses da Companhia de Jesus. Único exemplar actualmente conhe-

cido. Inocêncio, confessando nunca têr visto nenhum deles, diz tèr este ou aquele-

bibliofilo possuído uni ou outio exemplar, dos quais porém, na época em que o mesmo
bibliógrafo escrevia, não era possivel saber o destino ceito que haviam tido.

O exemplar encontra-se optimamente conservado. -Muito apreciável e raríssima.

1i82-Fernatides {Diogo).-<^ TERCEIRA PARTE f%í II DA CHHOMCA DE
PALMEI-

II
RIM DE INGLATERRA. . . Luboa, 1604. , , .

(Do J^ontispicio damos, em folha úpaite, a e.racta reproilução foto-zittcogrâ- -y / C^ C'/') C>

fica).

In-fol. peq. de 11 II". (prcls.) inunieradas 8 179-82 numeradas na frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha prel. o frontispício reproduzido

acima em «fac-símíle» ; na frente da II o U^ROLOOO DIRIGIDO AO MVITO H

ILLVSTRE SENHOR PÊRO DACAC.OVA CARNEIRO || Conde da Idanha, do Con-

relho do Eltado de Tua Mageftade ; & veedor 1| de fua fazenda» ; e no verso o Privi-

legio Real para a impressão (remata: "loam de Figueiredo o fez em Lisboa a trinta

de Abril, de mil & feirce-pos ti: quatro Manoel Godinho de Caftelbranco o liz ef-

creuer.) ; Visto de Fr. Manoel Coelho, e o podeffe imprimir de Marcos Teyxeyra e

de Ruy Pirez da Veyga (datado : «Em Lisboa 9. de laneiro de 603.»).

O texto desta Terceira parte, impresso, como o das partes imediatas, a duas colns. por

pag., contem LXXXXV Cap. e abrange as 179 ff. que constituem a primeira ordem
de numeração ; e o da

•< QVARTA PARTE...; ONDE SE || Conlão os feitos do valorofo Príncipe o fegundo

Dô Duardos
||
feu filho ; & dos faiiiofos Príncipes ; Vafperaldo, Primali || ão, & Lau-

dimante, & de outros grandes cauallei-|| ros de feu tempo. •>

que tem frontispício próprio (falta neste exemplar) e que comprehende XLVl Cap.,

decorre nas ff. constantes da segunda ordem de numeração.

Esta edição é já a segunda que se fez das duas partes que ficam descritas : a edição

primitiva da Terceira parte foi Impressa com lizença. Acosta de Afonso Fernandez

livreiro que tem logea de fronte da Misericórdia ts de Vasco da Sylva mercador.

Anno M.D.LXXXVIl. Com privilegio real. ; e a Quarta parte: Impressa en Lisboa,

em casa de Marcos Borges 15S7. Constituem um foi. de II it. prels. inums. e 233

nums. na frente, das quais as 148 primeiras inserem o texto da parte terceira, e as

83 restantes o da quarta.

QVINTA, E SEXTA
||
PARTE DE PALMEIRIM DE || INGLATER-

RA,
il
Dirigida a dom Diogo da Sihia Conde de Portalegre.

Estes dizeres, em quatro linhas, impressas, alternadamente, a preto e a vermelho,

acham-se encimando uma grande e curiosa gravura em madeira, figurando Dom
Clarisol de Bretanha, de elmo e armadura, montado no seu ginete e de espada des-

embainhada, em atitude de investir. Pela parte de cima da sua figura (lados direito

e esquerdo), a vermelho, o seu nome; Dom Clarisol-de Bretanha.

Por baixo da gravura, também ora a preto, ora a vermelho, a continuação do titulo:

CRÓNICA DO FAMOSO PRÍNCIPE D. CLA ||
riíol de Bretanha filho do Prín-

cipe Dom Duardos de Bretanha, na qual fo cõlão
||
luas grandes caualla-

rias, & dos príncipes Lindamor, Clafebo, & Deliandro de
||
Grécia, filhos de
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Valperaldo, Laiidimãte, Primaliâo, & outros niuilos
||
priíioipes, & caiial-

leiros famofos de feii tempo.
||
Compofia por Bailhafar Gonçalues Lobato,

natural da cidade de Tauira. \\ Imprello com licença da fancta Inquifiçam

Anno de 1601 H Em Lisboa (or loige Rodrigues. COM PRIVILEGIO.— In-

fol. de II IT. inums. e 142-08 nunjs. pela frente.— >!« quatro partes em 'J

roh. E.

Na frente da primeira folha prel. o titulo ou frontispicio; no verso da mesma ti. as Li-

cenças e Vistos para a impressão ; na frente da fi. I! o « (_^ \ PROLOGO Dl ^-%P |

rígido a dom DIOGO H DA SYLVA CONDE DE PORTALEGRE, |1 MORDOMO
MOR DE SVA MAGESTADE

II
neftes Reinos de Portugal.»; e no verso três Poesias

em homenagem ao Autor e á obra, a saber: «De Diogo Taborda Leitam ao autor II

Soneto.> ; -De Bartolomeu Luis laques .10 autor H Soneto.» ; e =De hum amigo ao

autor
II
Soneto.»

A Ouinta parte contem LXXXXVIl Cap. e abrange as 142 primeiras folhas nums. ; a

Sexta i encimada pelo titula

:

•f^ COMEC.A A SEXTA Sj^
\\ PARTE DA CHRONICA DO

li
MUYTO ESFOR-

C,ADO príncipe PALMEYRIM || DE INGLATERRA, NA QVAL SE TRATA DAS
II
Grandes Caualarias do famofo Príncipe Dom Clarifol de Bretanha, |1 & dos não

menos clforçados Príncipes, Lindamor filho de ||
Vafperaldo, & Clafebo filho de Lau-

dimante, & de
|| outros efforçados Caualeyros.»

Contem LXIIll. CapiMos e corre nas 98 ff. imediatas, rematando no verso da ulti-

ma, após o trivial «LAVS DEO.», com o registo final, que, achando-se entre duas

linhas de vinhetas ornamentaes, simetricamente dispostas, diz textualmente assim

:

.Acaboufe a Chronica do muyto erforçado Caualleiro Dõ Clarifol de Bretanha

neto de Palmeirim de Inglaterra, que || he a quinta, & fexta parte, aos três dias

do Mes de No-||uenibro: Na era de 1602. Foy impreffa efta fexta parte em cafa

de
II
António Aluarez.»

A impressão de todas as quatro parles é esmaltada com curiosas letras iniciais de capi-

tules, as quais são ornadas de caprichosos desenhos de fantasia e gravadas em ma-

deira.

O texto inserto nas ff. numeradas é impresso a duas colns. por pagina.

Na quarta parte são de reimpressão relativamente moderna as ff. 62, 108 e 161 ; e na

quinta parte, admiravelmente imitadas á pena : o frontispício e o texto da ff. ime-

diata ; no mais, óptimos exemplares.

Primeira e única edição da quinta e da sexta parte deste celebre e universalmente apre-

ciado romance de cavalaria andante, cuja paternidade tão disputada nos tem sido

pelos hespanhois, e ácêrca do qual e da extraordinária raridade dos exemplares Ri-

cardo Pinto de Matos, no seu Manual biàliográjico, em nota com que remata a des-

crição da obra, diz o seguinte

:

•É livro precioso e de grande raridade, acerca do qual diz Inn. Francisco da

Silva o seguinte : «É obra muito rara, de que se não encontram exemplares na Bi-

bliotheca Nacional de Lisboa, nem tão pouco nas Livrarias da Academia Real das

Sciencias, e do extincto Convento de Jesus, .\lguns que vieram ao mercado foram

vendidos por 4^800 reis.»

^\ nós porem quer-nos parecer que um amador destas preciosidades, principal-

mente possuindo já alguma das seis partes em que o Palmeirim se divide, não dei-

xaria de obter a 5. a e 6. a parte por avultadas quantias, visto que alguns destes livros

pertencentes á collecção dos Palmeirins foram vendidos em 1872, á rasão de 30 li-

bras cada um em Lisboa, pelo livreiro Rodrigues da Travessa de S. Nicoláo.»

As partes primeira e segunda deste livro notável a vários respeitos, são atribuídas ao

nosso Francisca de Moraes, e a sua primeira edição, publicada sem o nome do autor

e impressa com caracteres góticos, saiu com o titulo

:

«Cljroiiita 6f ílnlmfirim íir Jiifllntrrrn. Jlrimíirn t fcgunlifl paxU. (No

fim o registo): f oij imprtffn fftn rljroiiicn ir Ualinftiini òt 3nglntfrro
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nn mui) iiobri' r fíiinut leni riíin>f ir (í-uarn rii rnfn òt Aiiíirá' 6í flm-

gos, imprcrrov r ('"nonllrivu Sn Cnln 6o 0"iuiifnl iffnntf. àrabouff n

XXV iiiis òo incs íic Ifimljo. Ãmtci bo iiartiiiu-nto iir níffo Ôfiiljor

árfu Cljriffo &r |H.D£3t»DJ.» In foi. de

A segunda edição, publicada em 15'J2 e já com o nome de Francisco de Moraes, é assim

descrita por QaIlai'do (Eiisayo de una Biblioteca Espaiio/a de libros raros y curio-

sos, Madrid, 1863-66, in-S.o gr. 4 vols. ; n.» 1006)

:

«Primeira parte de Palmeirim de |l Inglaterra. || Dirigida ao Seienissimo Príncipe Al-

berto Cardeal, .\rchiduque de Áustria... (Estampa; um turco a cavallo). — Chronica

do
II
Famoso e muyto esforçado caualeyro Palmeirim de 1|

Inglaterra. Filho delRey

Dom Duardos : No qual se contem as suas proezas : & de Floriano do Deserto seu

irmaõ : & do Príncipe Florendos lilho de Primalião : Composta per Francisco
l|
de

Moraes: Agora nouamente impressa com licença de Sãcta Inquisição 6f Oídinario. H

Em Lisboa, por António Alvarez. A custa de Afonso Lopes Ruyz Moço da Camará
dei Rey nosso Senhor & de Afon \\ so Fernandes liureyro defronte da Misericórdia.

||

Com Privilegio Real. Anno M.DLXXXXIl.t In-fol. peq. de II ff. prels. inums. e 243

nums. na frente.

A segunda parte, muito mais extença que a primeira, começa ua H. 14, e o seu titulo,

impresso a preto e a vermelho, é encimado por uma gravura quadrangular, represen-

tando um cavaleiro com elmo e armadura, de espada desembainhada e montado num
fogoso ginete. (Foi depois empregada na edição, em castelhano, do nono livro do

Amadis de Grécia, feita pelo mesmo impressor Ant. Alvares, em 1596. - Veja-se Ca-

talogo Heredia, nums. 2459 e 2480).

O exemplar de Ricardo Heredia, que anteriormente fora de Salva (Cat. de sua bibi

.

n.o 164'(), obteve em leilão, efectuado em Paris em 1892, a quantia de 290 frcs.-

quantia esta já então, a nosso ver, bem diminuta.

Quanto á reimpressão feita em fins do século XVIII, veja-se no presente Catalogo o ar-

tigo Moraes (Francisco de).

Das versões que da obra existem em vários idiomas, citam-se as seguintes

:

Castelhana :- CE í'Iro í""' '"«O fffDrÇfl6o
II
(Caiinllrro íínlmenn it iiiíila-

tfrrn... amprrfro Ano. Ml.p.rloij. (Este titulo vem por baixo d'uma gra-

vura representando um cavaleiro com elmo e armadura, de espada na mão e

montado num ginete ricamente ajaezado. No fim da obra) : fj. Í"UÍ imprfffn

In prífín
,i
ti Ijijftorin 81 rfforínbo... rii In Qimpfnnl ciblma ír

íTolrío : rn
!l
rnfn iie ífrnnníio &r fniictn ||

catljrrinn bffuto i] bios

jntjfl. â^mbofr n. rriij. || btn SI mrs s julio.
|i
Ano... br |tt. «

rioij. In-fol. de U ff. inums. e 187 nums., muito irregularmente, de 3 a flTl,

com duas colns. de impressão por pagina.

5"%? Çibro frguiibo brl iiiug cfforvnbo rnuallíio
,|
ítalmeriíi br 3n-

ijlatnra... Jmprcsso ^no íM.g.rloiij. (No fim) : f iif imijreffo ri

prífcntí libro riila Jmprrinl 1
riubab bc STolrbo rn rafa br fír-

iianbo br fanía Catíjnliiin... A roftn br pirgo frrrrr mrrrnbrrbr

libroiS.
i!
^raborsr a.r»i. brl mrs br plio. br.p.p. ij Iruiii, Ano.

In-fol. de 132 ff. (com 2 colns. de impressão por pag.) irregularmente nums., na

frente.

Desta preciosa e raríssima edição original da versão castelhana houve um exemplar na

riquíssima livraria de Ricardo Heredia (antes havia pertencido a Salva- n.o 1646 do

respectivo Catalogo), o qual no leilão que da mesma livraria se efectuou em Pa-

ris em 1892, alcançou o lanço de 350 frcs.

Francesa :-«Le premier (et seconde) livre du preux
i;
vaillant et tresvicto '!

rieux che-

valier Palraerin jj
d'Angleterre...

il
Traduite de castillan en ' françois par maitre

Jaques Vicent, du Crest Arnauld |j en DauphinéU Avec ample Índice dos singu,
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lières et principa- " les matières. ' M Lyon,\\par ThibauU Payen.\\ M. D. Ltll.

In-fol.

Compreende as duas partes ; na primeira a declaiação : fat achavée d'imprimer le viagt-

qaaírième novembre 1552 ; na segunda : dixième janvier 1553. Aquela contem IV ff.

prels. inunis. para o titulo, Priví/egc, Dedicace e Table, e 300 pags. nums. para o

texto da obra; esta, IV tf. prels. para o titulo, Piivilege e Table, e 254 pags. de

texto. -Cada um dos dois frontispícios é ornado com a marca do impressor Thi-

bauld Payen.
" Um exemplar que houve no ja citado leilão da livraria de Ricardo Hcredia, obteve 700

frcs.

Depois desta primeira e rari.^sima edição é conhecida esta outra, pnblicada sob o titulo

de: «Hystoire de... A Paris, par Jean d'Ongoys, impriíneur... M.D. UCÍÍIll,

in-8.0.

A italiana :-"Palmerine d'lnghilterra lígliuol dei re dom Duardo nel quali si rac-

contano molte prodezze... Vcnezia, Michck Poríonaris da Trino, 1553 a 1555.

In-8.0 peq., 3 vols.

O segundo volume, datado de 1554, contem : Mo/te prodezze di Floriano dei deserto,

fratiUo dei Palmerino, con alcurii gloriosi falti dei príncipe Florendo, jtgUuolo de

Primaleone ; o terceiro: Le \alorosc impresse di Primateone secondo. E segundo

Brunet, foi impresso em 1558.

Brnnet menciona ainda as reimpressões de Veneza 1567, 1584, e 1609; e Nelzi as de 1559,

1560 e 1600.

.\ inglesa :-<iThe Hystory of Prince Palmerin of Englad translated by A. M. (An-

thony Munday), Loiídon, 1603-09, in-4.o, três partes em igual numero de vols.

O titulo no vol. 3.0 reza assim: -The third and last part of Palmerin of England ; au-

treraant, Palmerin d'01iva. London, 1602.

Além desta primitiva edição, Brunet regista também as edições de 1616, 1639, in-4.o gó-

tico; 1640, 1664, 1691, in-4.0, e 1807, in-12.o, 4 tomos.

Ainda com respeito ao original português, diremos, que o sr. Odorico Mendes, no seu

Opúsculo acerca do Palmeirim de Inglaterra, se refere a uma edição impressa, ao

que parece, em Paris, pelos annos de 1540 a 1543. A existir efectivaniente tal edição,

deve ela ser, por tanto, a primeira do famoso romance. E que Inocêncio, no seu

Dic. bibL, diz também que o Conselheiro Macedo lhe dissera possuir uma edição do

Palmeirim, se bem se lembrava, impressa em 1564, na qual se declarava ser a 3.»

edição.

Fernandes (Domjnpo.?).— Exposição dos Fastos. .,—Vèja-se: Ovidium Na-

aam (Piihlin.t).

1183- Fernandes Collares (P. A'ico/ao).— Descripçam do lormenloso cabo da

enganosa Esperança á hora da morte exposta em huma nova carta de

marcar qre ensina como se pôde atrave.ssar com menos risco aquelle

lempestiioso Promontório, por meyo da Penitencia, & reforma da vida.

Linhoa Occidental. A'a O^V. de António Pedroso Galram... Anno de 1718.

ln-4.<> deXVI-544 pags.

Segunda parte: Ibi. Oriental. Na Of/ic. de Filippe de Sousa Villela. Anno

de M.DCC.XX. In-^.» de XX1VÕ24 p.ngs.— 0« 2 vols. E.

1184 Sermoens, que a vários, e diversos assiimtos, assim Históricos, e

5 O Políticos, como Moraes, e Panegy ricos, pregou,.. Lisboa: Na Offic. de Do-

mingos Rodrigues. . Anno de 1752. In-4.<> de IV ti', s. n., 452 pags. e mais

XXIX IT. s. n. para o Index. R.

118.Ó— Fernandes da Silva Ferrão (Francisco António). — Repertório commeií-

l.ado sobre forae s e doaçties regias, por. . . Lisboa: Na Imp. Nacional. 1848.

In 8.0. 2 vols. de LVl-216 e Ml pags., em um vol. E. .

'Ao O

A

i!rO



AZEVEDO -SAMODÃES 329

Fernandes de Velasco.—Seguro de Tordesill:is. . .— Yeja-se : Crónicas..

.

Il8f,-Fernandes de Villa Real {j1/a«»W).—ANTICAIíAMVEL
||
O || DEFFNÇA

IiKL
;|
MANIFlh:STn DEI. !| REYNO DE f OliTVGAL.

|| A la RtfputriM qiio

efcrivio Fion 1\'AN 1|
Coraniiiel LobUovvilz Rtligiofo de Du-

|1
nas, Dóclor ^^

de P. Theologin, Abhad de
|]
Melroúi, y Vicaiio geneinl de la Orden

||
de J^yfí^O (2)

Cifter por los Reynos de Inglaterra,
||
Irlanda, Escócia, &i5. || Por el Ca-

pitam M. F. de VlLI/A REAL.
i|
(Marca do impr. ssor, com a divisa: RE|1

SVRGT. CALCATA.) '\El^ PARIS. \\ Kn la Otjicina âe MlGVEL BLa-
GEART, en la Calle de la Calandra, a la Flor de Lijs, \\Juiito ai Palácio.

'!
II
M DC. XLlll. In-4.o ^^ y IT. (prels.) irmms. e ^52 paps. E.

As V folhas prels. inunis. inserem: titulo (frente da primeira ti. -o verso está em
branco) ; Dedicatória : «AL EXEL."° SENOR \\ DON VASCO LVIS

||
DE GAMA,

|í

CONDE DE LA VIDIQVERA, :| ALMIRANTE |1 DE LA INDlA ORIENTAL,
|| .. .•

(ff. a a IV); e Prologo -AL QVE LEYERE.< (fl. V).

Além do mencionado, o volume contem ainda uma fl. (desdobrável) com uma arvore ge-

nealógica, e uma gravura a buril (assinada: M.) reproduzindo um magnifico retrato

de D. João IV.

Livro curioso e bastante eslimado. Multo raro. Bom e.xemplar. /"

1187—Fernandes Galvão {Francisco).—Sermões do Dovlor Francisco Fernnn- A-^5^/^ dD
(les Galvam. Arcediago de Cerueira no Arcebispado de Br.iga. Primeira / '

parte. Que começa de quarta-feira de Cinza até a primeira oitava de Pás-

coa. Dirigidos ao illvslrissimo e Reuerendissimo senlior D. Afonso Castel- '

branco, Bispo de Coimbra. Traduzidos, & ordenados de seus Oiiginaes

pello licenciado Amador Vieira, Prior de Travanqua no Bispado de Coim-

bra. (Vinheta em forma de Cruz) Com licença da Saneia Inquisição, Ordi-

narin, Ó" Pi/fo. Em Lisboa. Por Pedro Craesbeeck. Anno 1611. In-l." de XIl

IV. (prels.) inums., 149 148 nums. na frente e inais XXIII inums. de Index.

Nas .\II folhas prels. as seguintes peças: titulo; "PriuilegiO' ; «TAIXA.» ; »LICE.M-

C,Ab; Dedicatória: .^AO !LLVST.™||E REVER. '"° SENHOR |1
DOM AFONSO DE

CASTELBRAN- ;; co, Bifpo de Coimbra, ..• (subscrita no fim : «Amador Vieira»);

PROLOGO AO LECTOR..; e as seguintes poesias: «FRATRIS ISIDORl BAR-
REIRAI!... Ad Authorem. IIEPIGRAMMA.»; .SONETO.

1)
DE CHRISTOVAM GAR-

CIA
||
Froes, Beneficiado de S.Julião de Lisboa, !l ao Doutor Francifco Fernan- lides

Qaluão..; .SONETO,
l! DE FRANCISCO NVNEZ DE Auila, ao Doutor Francifco

Fenian- lides Galvão.»; EIVSDEM AD EVNDEM
il
Doctorem. ||

EPIQRAMMA..
o titulo no frontispício encontra-se emoldurado por cercadura impressa com peqs. vi-

nhetas ornamentaes, simetricamente dispostas.

Clássico muito apreciado. -Primeira e muito rara edição. Belo exemplar.

J188 Sermões das festas de Christo No.tso Senhor, Re. . . na sagrada Teo-

logi;i. . Diiigidos ao liltistrissimo ^ Reueiendissimo senhor dom Fernão / l" "^^ CPO
Martins Mascarenhas Bispo do Algaiue .. Tirados dos seus originars, &

(irdenndos pelo Licenciado Amador Vieira Frior de Santiago de Trauan-

<a no Bispado de Coimbra. (Logar do escudo d'aimas de D. Francisco Mar-

lins Mascarenhas). Com todas as licenças necessárias. Em I.i,^hoa Por Pedro

Craefbenk. Anno tíl6. ln-4.'' de M IT. (prels.) inums., 284 nums., a mais

NXIV inums., finais, de INDEX. E.

.As VI ff. prels. compreendem: titulo; ^Licenças.» ; ^Priuitegio.' ; Dedicatória .AO IL-

LVSTR.Mo E RE-ll VEREND.^i" SENHOR DOM H Fernão Martins Mascarenhas....

(subscrita: -Amador Vieira.») Prologo ao Leitor.^; «TAVOADA DOS
|1 SER-

MOE.NS....; e ^Errata'.

Edição primitiva e única da terceira parte dos Sermões de Fernandes Galvão. Rara.

/.^.
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Fernandes Galvão (P. Ftimcísfo).- SeiniSo . .— Vejase: i?e/(ífão dus ere-

)189- Fernandes Pinheiro (Lr. Juoquim Cof/nHí/).—Resumo de hi^loiia lille-

TM\a. Rio de Janeiro^ Ga>nit>\s. ã. (1S72?}. In-8.° gr., 2 vols de 497- VI

e 11-476 pags. E.

O segundo volume é adornado com o retrato de Fernandes Pinheiro.

1190- Fernandes Prata (FianciVo). — CARTA,
||
QVE HVM RABINO || CHA-

MADO
|1
SAMVEL L'S- 1 creueo a oiilro Rabbino chamado líaac, l|ionfiiI-

tandoo íobre o ter fllciínçado pe- !|
las prophecias do lefiarnento velho,

O C* 'ine II
o Mexias linha virdo : a ley li}daica era |1 acabada, & os Iiideos

pria\ião em ódio, ]!& delemparados de í)eos. Deflrue-
||

l'e por elta carta

totalmente a
||
ley ludaica. & oomfirmale lia Fé Catholioa.

||
Traduzida de

l.ali em Português
|| FOR FRANCISCO

!|
Fernandez Praia Clérigo Freshy-

lero,
I!
Racharei em Theologia, natii-

l|
ral de Ciístello Mendo.

!| EM LIS-

BOA,
li
Com iodas as licenças. Por Manoel da Si/lva

]\
Anno MDCLl. Iv.-S."

peq. de 43 fT. nums. na frente, alem de mais uma tendo apenas na face

as LICENÇAS. E. perg.

A l.a fl. é para o front.; a 2.a para uma INTRODUCÇAM ; a face da 3.» para: Come
ça o proemio da carta de Rabbi\\ Samuel.; e as restantes para a Carta do Rabbi Sa-

muel, a qual tem principio logo no alto do verso da mesma 3. a ti., e se divide em 26

capítulos (nums. de I a XXVI), alem de mais um com a designação de CAPITVLO
ultimo.

Primeira edição d'esta interessante e muito apreciada carta, acerca da qual Ribeiro dos

Santos, diz ; fez seu aifctor um grande serviço d religião christã. E' feita com muita

exactidão e fidelidade, chegafido-sc mui estrictamente ao texto latino, expressando

os seus pensamentos com a mesma força e energia, que téem no original. A lingua-

gem é correcta e simples, e o seu estilo mui próprio, efe.

Multo rara. Bom exemplar. Ha 2. a edição, também de Lisboa, por foão da Costa,

1673, in-4.o de 39 pags.

TRATADO DOS SACRAMENTOS EM romniu, à em psrlicular.

DECLARASE O QVE DELLES se deue crer; & a preparação, que para

receber a graça, que dão, se requete. Apontão se as obrigações dos fieis

:

£- poense algiías aduertencias importantes. DEDICADO A Rainha nossa

Senhora. Compo.sto por .
. ,

piesbylero secular, bacharel em theologia.

natural de Caslelloinendo. EM LISBOA. Com Licença da S. Inquisiçõo;

Orâinario é Paço. Por Manoel da Silva, anno MDCLL (ltí.51). In-S" peq.

de IV fr. (prels.) inums. e 168 nums. na frente. E.

As IV ff. prels. são para o frontispicio; LICENÇAS; INDEX: e dedicatória /l RAINHA
N. SENHORA.

Apreciada e rara.

1191-Fernandes Raya{iU((noe?) — ESPERANÇA ii ENGANADA il
COMPOSTA

POR MANOEL FER-
i!
nandes Raya natural da Cidade de Vilen j: f%í Diui-

dida em finco Liuros. ^"i il
Dirigida ao Illuluiisimo, & S;ipienlifsimo Se-

II
nhor Dom André de Almada.

\\
(Escudo d'armas de D. André de Almada.

—gravura em madeira) | •] Em Cohnhra, Com as licenças nece/farias.
||

Por Diogo Gomez fie Loureiji-o, 1624. In-8 o peq. de VHI IT. (prels.) inums.,

260 nums. na frente e mais IV inums., finais. E.

As VIU folhas prels. compreendem: frontispicio (I e Il-esta está em branco); <L1CE.\-

ÇAS.. (íí. III e IV): ^DEDICATÓRIA 11 AO ILLVSTRISSIMO,
]] & japientifsimo fe-

nhor Dom An- li dre d'Almada lente de Prima na (agrada Tlieologia na Vniver-
\\

O

QO
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fidade lie Coimbra. Cf.. (V e VI); -Prologo ao Leytor.- (Vil); e .SONETO DF.

HVM
II
amigo ao Autor.. (VIU).

Nas IV folhas inums. finais as seguintes peças : -ERRATAS.. (H. 1) ; <SONETO DE HVM
AMIGO, i ao Autar.' (U); «SONETO DE lOAM DE |1 Soufa, ao Autor.» (Ill) ; e

«EPIGRAMA DO LE- 1| cenciado António da Silua. H ao Autor.. (IV).

.Autor omitido por Inocêncio. Livro estimável, na sua primitiva e única edição. Multo
rara.

1192— Fernandes Thomaz (Manoel).— í\epeTtoi\o geral, ou Iirtice alphabetico

das leis cxtiavagantes do lieino de Porliisjal. Publicados depois das Or- /lK O cò
deníições, comprehendendo tanileui algumas anteriores, que se achSo em '

observância: Ordenado pelo desemtargador. . . Coiíiibia: Na Real Im-

prensa da Universidade, Í81Õ-19. Com licença de S A.R. iii-fol., 2 tomos

de lV-XV-5t.n I e lI-ViMI-566 pags., tm um \ot. E.

Obra apreciada e pouco comum no mercado. Belo exemplar.

1 n«- Fernandes Trancoso (GoMça/o;-PPliMElRA,
II
SEGVNDA. E

il
TEnCElHA

PARTE.
II
nos COMOS, E HISTORIAS ||

de Proveilo, & Exemplo : E acres-

cenludas
l|
nefta ultima Impreílaõ:

||
(Logar de uma oilava)

\\
|j LIS- / (ç (X^^

BOA
II
com Licença.

\\
Na Ofíiiina de Anlonio Craesbeeck

|| de Mello, Im-

reffor de S. Alteza, e do
\\
Arcebispado de.. . \\

...
||
Anno 1671. In-8.° peq.

de XVI píigs. (prels.) inums. e 34.'< nums , afora uma iniim., final. E.

As XVI pags. pieis, compreendem: írontispicio (o verso da ti. está em branco); «BRE-
VE RECOPILAC.AM

;
Da Doctrina dos Myfterios mais ímportan- 1; tcs de nofCa Sã-

cta Fè, a qual todo o Chrirtãoll he obrigado faber, & crer como Fé ex-||plicita

quero dizer com conheci-
\\
meto diftincto de cada h~u ,; RECOPILADO PELO P.

ANTÓNIO REBOLLO \\
Irmão professo da Terceira Ordem de Noffa Senhora

\\ do

Carmo.'; e a «TABOADA..
.Na ultima pag. do vol. vêem novas Licenças c uma oração, subscrita por António de

Mendonça.

Obra curiosa e muito apreciada. Edição bastante rara. -Exemplar com o frontispício

falto de um pedaço no canto inferior da margem exterior da folha. /'

1104— Fernandez y Gonzalez (i». -l/aHiie/) — Leyendas nacionales. Dona Ma- /M-í^ O
ria Coronel. (Episodio dei reinado de Don Pedro el Cruel), por. . . Ma-
drid: Sanches Rttbio. . . s.d. In-S." de 263 pags. E.

Uító-Fornandus Cordubensis.— DE IVRE MÉDIOS EGENDI FRVCTVS QVOS
VYl.Gtl ANNATAS— S. ind. de l, n. de d. da impressão, a qual porém

se supõe harer fido efectuada entre 1471 e 1484. In-fol. de 92 d", sem mi-

mei fiçíio, chamadas ou rubricas. E.

.\ frente da primeira folha está completamente em branco, circunstancia esta usual eui

quasi todas as impressões do século XV, e isto devido a ser ela destinada pelos im-

pressores ao titulo em iluminura, que hábeis artistas proticionais, ou ainda simples

curiosos depois se encarregavam de executar.

O verso da mesma íi. inseie a :

«PREFATIONEM StQVEiNTEM OB ID LONGIVSCI il H fecimus:. . . i.

No alio da frente da segunda H., encimando o texto da obra propriamente dito, estes

dizeres

:

«FERNAXDl CORDVBENSIS SEDIS APOSTOLICE || SVBDIACONI
ET IN ORBE TERRARVM FAMOSIS

||
SIMI MAGISTRI DE IVRE

MÉDIOS EXIGENDI FP.V |! CTVS QVOS VVl.GO ANNATA [ilC.VNT

ET RO
II
MAM PONTIFICIS IN TEMI OlíALlíiVS PROTESTA jl TE

AD SIXTYM QVARTVM POiNTlFICEM MAXI
i
MVM PROLVGVS

INCiriT FOEIICITER.t

///õ4c
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A obra finda a meio do verso da penúltima II. do volume, rematando com o trivial

• LAVS DEO.« Na frente da derradeira ti., que tem o verso completamente em
branco, o -Registrum huius libri.»

INCUNABULO de muito apreço e R.^RISSIMO ; nitidamente impresso com elegantes

caracteres redondos, em papel de excelente fabrico.

Exemplar em óptimo estado de conservação, salvo uma ligeira recomposição na margem
inferior das ff. 2 a 5.

Em uma das guardas da frente esta curiosa nota bibliográfica do Visconde de Azevedo :

È extremamente raro este livro e descotiJiecido do próprio Mr. Brunei; deve ter

sido impresso entre os annos de 1472 a 1IS4, tempo em que foi sumo Pontijice Sixto

4.^ (a quem foi ofièrecido). A respeito da sua raridade \eja~se Nicoláo António mi

Bibliotheca Vetus, tomo 2.", paginas 319, parágrafos 734 e 735. Está completo.- V.

de Azevedo.

llílii- Ferrand (Co»MÍe).— Théoiie des lévolulions, raprochre des princiíiaiix

évónemes qui en onl été ('origine, le développement ou la suite; avei^

í? O une Table générale et analvlique; Par TAuteur de TEspril de lllisloire.

Paris, Ches L. Cr. Michaud.. . De llmpr. Roíjale. 1817. In-S.°, 4 vols. de

lVlx-390, 1V-47I, IV 514 e IV-54M pags. E.

1197— Ferreira (.Uejawrfíej.-Supplemenlo histórico, ou memorias, e noticias

da celebre Ordem dos Templários, para a historia da admirável Ordern

de Nosso Senhor Jesus Christo. Dedicada a el Rey D. João V. Parle pri-

meira, Tomo primeiro. Lisboa Occidental. Na Officina de Joseph António

da S;iJvn. M. DCC. XXXV. (1735). In-4.o g,.. de XL-718 pags.

Tomo II. Ihi-, pelo mesmo impressor, 1735. In-4.° gr. de III IT.

])rels. e de 7S9 a H59 pags., n3o incluindo I de Erratas, final.

o tomo I é adornado com 2 belas gravuras a buril (uma é de assunto alegórico, a outra

figura um cavaleiro da Ordem, como habito próprio), e diversas vintietas por De-

brie e Rochefort; o U, com a mesma estampa alegórica que vem no tomo anterior

e diversas vinhetas pelos mesmos artistas.

Estimada. Primorosa edição. Soberbo e valioso exemplar, com rica ene. inteiía de caru.

fina : lombada e pastas ornamentadas a oiro. Estas apresentam também um brasão

d'armas reais portuguesas (e.t-liàris exterior de D. Maria I ?), impresso igual-

mente a oiro. -Nestas excepcionais condições, muito apreciável e RARA.
Da continuação desta obra. (Memorias históricas de algumas Ordens Militares. Capitu-

las I. Da illustre Ordem de S Miguel de Ala) chegaram a imprimir-se 504 pags.

;

mas, ao que parece, sustada a impressão por ordem da Acad. R. das Sciencias,

foram essas pags. inutilizadas de tal maneira que não escaparam mais de quatro ou

cinco exemplares,- que tantos são os hoje conhecidos.

Ferreira (í4»!<omí'o). — Comedias famosas. ..— Yeja-se: Sá de Miranda

{Francisco de).

1198_Ferreira, 1.» (^»i<owio).-POEMAS
i;
LVSITANOS H DO DOVTOR || ANTÓ-

NIO FERREIRA.
II
DEDICADOS POR SEV FILHO ||

Miguel Leile Ferreira,

ao Príncipe D.
||
PHILIPPE noffo íenhor.

||
(Logar de vinheta tip. ou

marcíi do impressor, tendo no centro um Girasol recebendo os quentes

,. afagos do astro rei, e em volta a divisa: TBAHIT SVA QVEMQVE VE-

^ LVPTAS)
II
EM LISBOA. \\ Iwpreffo com licenço. Por Pedro Craesbeeck.

II
M. D. XCVIIL [1598) \\ Com Primlegio. A cufta de Efteuão Lopes

Liureiro. — lu-i." peq. de Mil ff. (prels.) inums. e 240 nums. na frente R.

As VIU fi. prels. compreendem: titulo (acima transcrito) ; « Licença do fanto Ofticio

.

(datada e subscrita : -Em Lisboa 6 de Fevereiro \\ d» 1597. l| Diogo de Soula. Mar-

cos Teixeira») ; -Da mefa do paço> (datada e subscrita : «£/n Lisboa a H 30 de Agofto
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de Í597. E conto foi vifto nejia iiiefa. ][ Pereira. D. Aguiar. A. Dalmeida. Fonfe-

qua.») ; Dedicatória ao Príncipe D. Filipe, a qual começa pela formula: ^SENHORr,
e remata: 'Deos guarde a K A. De

l\
Lisboa a 15 de Mayo de 1598. [[Miguel Leite

Fcrreyra.' ; Alvará régio, (datado e subscrito: ^Pero de Seixas a fez cm Lisboa íí

cinllco de Septembr. de 1597. annos. i| REY.»); .DE D. FRANCISCO DE MOVRA.
II
A António Ferreyra, em vida.' (uma poesia com sete versículos) ; • DE lERO-

NIMO CORTE REAL (um soneto); ..DE FRANCISCO DE SÃ DE
i|
Menefes, na

morte de Anto- 1| nio Ferreira (um soneto) ; tERRATA» (e por baixo destas a se-

guinte declaração : Em muitos volumes Te não vê a mór parte dettes erros
||
que

fe atalharam no diCcurfo da iuipreflão. Os dons Sone- 11 tos que vão a foi. 24,

fez meu pay na linguagem que fe co- ' ítumaua nefte Reyno em tempo dei Rey D.

Dinis, que he a 1|
mefma em que foi comporta a hiftoria de Amadis de Oaula H por

Vafco de Lobeira, natural da cidade do Porto, cujo ori-
1;
ginal anda na casa de

.bueiro. Diuulgaraõre em nome do If-' fante D. Afonfo filho primogénito dtl Rey D.

Dinis, por quã mal efte príncipe recebera (como l'e ve da mefma hiftoria) fer a fer-

mofa Briolonja em feus amores tão mal tratada. ) ; e TABOADA DESTE LIVRO.

II
DOS SONETOS.- (103, incluindo -Os Epigrammas , a rt. 2S) ; ^DAS ODAS. (13);

.DAS ELEOI.AS.> i9) ; «DAS EQLOGAS.. (14); «DAS CARTAS.» (30).

Do verso da folha 205 em diante decorre a Tragedia Casí/-».- Primeira edição das esti-

madas poesias do nosso clássico e insigne poeta António Ferreira. -iVlUITO RARA.

1199 Poemas lusitanos do Doutor. . . Segunda impressão, Emendadn, e /^ yy y

accrescenlada com a Vida, e Comedias do mesmo Poeta. Lisboa: A'a /^cJ''^ ^ O
/íegia 0\\>c. Typ. Anno M.DCC.LXXI. In-8.» peq , 2 vols. de Il-X "23'te II-

ISMtitJ-VllI pags. E.

Excelente edição, mui nitidamenfe impressa. RARA. Bom exemplar.

Ferreira, 2.° (D. J«<o«ío).— Demoiistragam da verdade da santa I'ee...

em o Aiilo da Fee... cm Evoía .. I(i70.— Vej.i-se

:

-Imíos (te Fr cS''i-

iitões de).

liOO— Ferreira, 3.^' (António).— Luz verdadeira, recopilado exame de todu n

Cirur^íia, dedicado á Augusta, e Real Magestade delfíey U. Pedio II poi y— ^>r\^^ /
seu aotlior o Licenciado António Kcireiía, (..iiuigiaõ da Guniera do dilo <J —' /"^

.^enlior, &c., &c. E íigor.i nesta ultima iiiipresbaiii t mendado de lodos o»

erros, com quo SBliiraõ á luz as iiupveísotns antecedentes. (Escudo com
as armas do reino). Lisboa: Na Ofíic. de Joseph FiHjpe. Anno de M.DCC
LVII. i(i-fol. de XlI-527 pags. E.

Clássico. Edição preferível. Apreciada. Pouco comum. Bom exemplar.

Ferreira (Fr. Bartolomeu)—Vej.i-se : Index librorum prohibiloruni. .

.

—
l isbou, 158

L

IJOl- Ferreira, 1.° ( P. .Vawwe/).—VIDAS DE
||
SANTOS MÁRTIRES ||

CUNEES-
SURES, E VIRGENS DA SA-|| GRADA ORDEM DE N. S. DO MONTE DO

||

Carmo, dos quaes íe reza na Regular otiferuancia, & nos|| Padres DtícaU /^ ^ "m ÍT^C-

t;os, por particular cõcesfão Apoítulica
1|
como largin;éte coulta do leu / ^

V,íii\\\.\\\^i.\\COLL\GlUO TVDO UEGRAYES AMTOnFS, EWdas Chro- /
nicas da Urdem, pelo R. P. Fr. Manoel Ferreira Eeligiofo \\ Fro[effo

Sacerdote da Fioaincia de Portugal.
\\
(Gravura a buril em chapa de me-

tal, representado a Virgem entreg:in.io o esc.'ipiilarro a S. Simon Sllioc; jl

CoiH todas as licenças neceffarias. \\
|| Em Lisboa. Por Anl. Alua-

rez Impr. DelRey N.S. 1645.—ln-4.° de IV tf. (prcls.) inimis. e 176 pags. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha prel. o titulo que iica transcrito

acima ; na H. II as -LICENÇAS..; e nas ff. III e IV o .INDEX DO 1|
QVE SE CON-

' TEM NESTE LIVRO..
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De pag. 147 em diaiile correm varias peça», entre as quais os 'AVISOS DA MADRE
SANTA THE- \\ reja de lefus para as fuás Freiras.» Ipag. 163 a 159), e . BREVE
RECOPILAC.AM DA DOC- 1, Iriíia dos Myfterios mais importantes <ia noffa Saneia

Fe aqual todo o ChriCtão he obrigado faber...
]]
Recopilado pelo padre António Rc-

bollo...- (pag. 169 a 176). Como remate de tudo, vem um escudo da Ordem do

Carmo (gravado em madeira) e este outro registo do logar e data da impressão :

Com todas as licenças luceffarias. |i
EM LISBOA. ' Por António .Muarcz luipref-

for dei Rey N. S. 1645..

Livro estimado e muito raro. Belo exemplar.

1202- Ferreira, 2." (P. l'a«)(c/).-NOTICIAS |1 SUMMARIAS ||
DAS PEHi^EclUI-

ÇÕER DA JllSSAM DE CO- 1| cliinchin», principiada, vt continuada pelo.s

Padies
!I
da Companhia de 1| JESV. il

OFFERECIDAS PELOS MESMOS MIS-

II sionarios. 1| A ELREV || NOSSO SEiNHOH ji
D. PRDIiO II.

1|
[Esciiilo com

as antigas arwas do reino.)- EM LISBOA, ||
iLinha do peqs. vinhetas

lipográfica.s de ornamento)
||
NA Offichia de Miguel Manescol, Imprensor

d'E<rey
|| da Sereníssima Casa de Bragança, d- de Sua Eminência. 1700

II
Impresso d sua custa. In-fol. peq. ile VI IT. (pieis O inums , 438 pags. e

mais uma IL iniini. para o IiVVEX. K.

As VI ff. prels. comprfendem : ante-rosto ; frontispício ; Dedicatória -A EL REV. . . (D.

Pedro Il-subscrita: Os Missionários da Cochinchina) ; «ADVERTÊNCIA AO LEV-

TOR..; .LICENÇAS..; e Vistos.

Obra de suma importância para a historia das missõef portuguesas nas nossas posses-

sões da China, etc. Foi publicada anunima, mas é atribuida ao autor cujo nome en-

cima o presente artigo.

Muito estimada e rara. Bom e.\emplar. - Nas pastas da ene, impresso a uuru, o cx-tilirii

exterior, bnisonado, de Lord Sluart de Rotsey.

J'á03— Ferreira Augusto (^nton/o). — Assistt riuia judiciaria. Soiviços Mudi o

Legats — Alienados Criíniiio.sos— Notariado. AnnotMgiíes aos lliplomns qnn

iTlaram estes serviços, por. ., Poj7o: Imp. Coinmercial, 1900. In-S."" de

Xn-591 pags. E.

1204— Ferreira Borges 'José).-Diccioraiio juridico-conimeicial. Pnr... Lis-

/—A ,^ /- fioa— 1839. Nix Tijp. da Soe. Prop. dos Conhec. Vteis. \nS.° gr. do VI .SlR-

^^ <> <^
XIV pags. E.

Ornado com o retr. do autor, assinado : Alves. Porto.

1205 InstCtnições de medicina forense, por. . . Lisboa— 18iO. . . Jn-S." do

VII-XV-57b pags E.

1206 Jurisprudência do Contiacto-mercanli! de sociedade, segundo a
^~ô

legislação, e arestos dos códigos e trilunaes das na(;ões mais cuH.ts da

Europa. Lisboa. Tiip. da Soe. Prop. dos Conh.t^^ Vteis, 1844. lii-8." de

XVIi!28-76X.\VI pag9. E.

1207 Observações sobre um opúsculo intitulado: «Parecrr de dous(_',oM-

^ C-^ cellieiíos da C.oron Constitucional sobie os meios de restaurar o governo
representativo em Pertugal.s Por. . . Londres: Impresso por Binyham

.

.

.

18SL>. In-8.° de 22 pags. E.

No mesmo vol. : -< Parecer sobre os meios de se restaurar o governo representativo em
Portugal...! ; e outras obras do mesmo autor.

láOS Princípios de Syntetologia : Comprelieiidendo em geral a 'ilieoria

do Tributo, c em pirlicular Observaçõens sobre a administraijão, e des-

[Ao O

±A£>

M o(>



AZEVEDO -SAMODAES 335

pEzas de PuiliiguI, em t?raiide parle applicaveis ao Biazil. l'or... Lon-

dres: linpr. por Binyham... 1831. In 8." Je XV1-170-7M [ings. H.

Livro curioso e apreciado. Pouco vulgar.

U09-Ferreira de Figueiroa (D/ogo). -DESM \Y03
1

DE MAYO.. . Villa Viça-

ra. . .\itno KiiJÕ.

(Do frontispxio damos a exacta rtprodução foto-sincográlica quo sfgne)

:

desmay os

E M A Y o
EM SOMBRAS DOMON.

dego.

DíT^I GÍDOS J O EXCELr-
Untifs/mo Prirícipe- o SenhorDow

yllexandre,

POR D IO GO FERREIRA FI-
geroacriâdo do Duque.

Com todas as llcenfAs rece^arUf^

ímpreíTo em Villa Vifofa no paço ào Duqus
por Manoel Carualhoímprc/Tor de Í115,

"

Excelkncía. Anno i(í3j,

{Tamanho igual ao original)

lii-8." fietj. de Vlll folhas (prels.) inum.-í. o 142 numeradas iia frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha preliminar o titulo acima repro-

duzido em «fac-similC' ; na H. II as >LICENC,AS>; na H. Ill e parte da frente da IV o

Prologo «AO LEITOR.', e da restante parte da frente da H. IV até final do verso da

VIU diversas poesias em encómio da obra e do seu autor, a saber ; - DO LECEN-

/fô^coa
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CIADO IOAM\\Mciidcz Franco., (soneto): DE VN AMIGO PARTICV-Wlar at

tíulo de) te libro. (4 decimas de 7 e 8 sílabas cada verso); DO ALFERES lACIN-

TO\\ Cordeiro decima.^ ; 'DO DOVTOR ANDRÉ CAR- dozo Oodlnlio Dejembar-

gador do Du H que^ ^^ comendador de Nofsa Senho \\ ra da orada de Ato tfarai. !>

Decimas.'' (quatro); ^DE LVIS DE AVREV DE Mello decimas,, (três); 'DO
PADRE ESTEVAiM H Dias capelão do Duque nos defmayos '; de Diogo Ferreira Fi-

gueiroa. || SONETO.^ ; 'DEL DOCTOR BLAS NV- ". nes Manarias Medico deles

quatro \\ dela Camará dei Duque aos defmayos \\ de Diogo Ferreira Figueiroa. \\
SO-

NETO.t ; e 'DE ZOAM PINTO DE SOV- 1 fn moço dos da guarda roupa
|i
do Du-

que.^
II
SONETO.>

As folhas nums. I a 9 inserem a DEDICATÓRIA |1
AO ^ EXCELLEN- 1!

TISSIMO

príncipe
il
o fenhor

II
DOM ALEXANDRE., (em tercetos de doze silabas cada verso);

e as 10 a 142 o texto da obra propriamente dito, o qual remata, no verso desta ul-

tima foltia, com os seguintes dizeres: ^SOLl DEO HONOR, ET OLO
||
ria Dei-

paraeq; Virgini immaculats. |: LAVS DEO.> e com uma vinheta aberta em madeira.

Novela pastoral muito apreciada, escrita em prosa e verso e cujo entrecho consta de um
enredo saudoso de um estudante de Coimbra, nntural de Lisboa. Na opinião do

padre João Baptista de Castro, é obra de grande elegância e vasta erudição.

No (inal do texto promete-se uma segunda parte, porem não consta que ela chegasse a

publicar-se.

Na guarda da frente do exemplar, firmada á pena, esta interessante nota acerca do autor

e da obra, nota que supomos do Conde de Azevedo

:

•O auctor deste livro (que parece ter querido imitar a Me:ti'ia e Moça de Ber-

nardim Ribeiro) antecipou os seiscentistas, e veio primeiro do que elles. No seo

tempo nem o estylo nem o mau gosto estavam tão corruptos e estragados. E um

disparate mas deve guardar-se como documento para a historia da litteratura.-

Exemplar optimamente conservado, salvo uma leve mancha d'agua nas primeiras folhas.

-Muito rara.

1210 r Theatro cia maior façanha e gloiia i)OvU%ue/ji. lieinipiesbão imi-

lativa (jonfoniie a edi(,:So única de lt)4'2. Empresa Editura de Obras Cias

s>cas e Illuntradas. Gerente e revisor- José Antoiíw Castanheira

.

Porto. In-S." de XXXIX pags. e 62 fl'. E.

Naspags. prels. XIII a XXXIX decorre uma intereisaiite Introduci,ão (datada e subs:nta no

fim : 'Btaga, 31 de Outubro de 1878. |1 Pereira Caldas»).

Encadernada juntamente, esta outia obr^: "Forma e \erdadeiro traslado dos nrivilegios

concedidos aos Cidadõcs, & moradores da Cidade de Biaga. Reimpicssào imitativa

confoiniea edição única de 1635. Porto, ibi., IS18. (Typ. Occidental). In-S." de XXIV

pags., e 78 folhas minis, e uma innui., final.

Nas pags. prels. III a XXIV um Intróito, datado e subscrito nu fim : «Braga, 29 de Junho

de 1878.
II
Pcre/ra Caldas».

1211— Ferreira Borges de Castro (José).—Collecção dos Tralndos, Coiiven-

/ZJ/I fQ ^ i.ões, Conlratos e Actos pui licos celebrados entre a C.uioa de Portugal e

\Jrl ^ as mais potencias, desde 1040 até ao presente. Compilados, coordenados

e annotados por. . . Lisboa: Imprensa Nacional, IfiõtíõS. lu-8.", 8 \ols. I'J.

Compilação muito importante e estimada. Eoi depois continuada por Júlio Júdice Bi-

cker, etc.

Estes oito volumes da obra são os que compreendem o texto coordenado por Ferreira

Borges de Castro. Esgotados.

m^

#í
1-.'12- Ferreira Cardoso da Costa (D»-. Vicente José].- (.íue lie o código Ci-

"0 vil?... Lisboa: Xa Typ. de Ant. fíodr. Galhardo. 18i2. ^1-4." de IX-197-

156 pags. E.

.\companhado de uma grande estampa aberta a buril, representando a arvore do Có-

digo, com a seguinte legenda : ^JUSTIÇA < . Está assinada ; Autltòr, o Dr. Vicente Jozc

Ferreira Cardoso da Costa- T. J. de Carvat/io Sculps.i
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1213-Ferreira de Lacerda (/íemajcía). -HESPANA li
LIBERTADA H PARTE

PFKMEIHA
II
COMPVESTA FOR l)OS'A \\ Bernarda Ferreira de Lacerda.

II
DIRIGIDA AL REY CATHOLICO \\ de las Ilb'íp;n"ius dou Philippe leicero

deste
II
nombre nueflio fifior.

||
(Vinheta orn;iiiieiitol)

|| Con todas licenças

necefmrias. \\ 11 RN LISROA.
||
Eii la Offioina de Pedro Grasbeeck.

||

Ano de 1618.— Iq-4.<' de IV tT. (prels.) iiiums. e 183 nums. na frente.

As IV ff. prels. iniinis. compreendem ; um brasão d'armas (primorosamente abeito a buril

//^ O

mi-
em chapa de cobre) (fl. 1) ; fiontispicio (fl. II) ; etc.

-Soledades ii de h Bvgaco,. . Ano lesj.

(Do frontispício damos a exacta reprodução que segue)

:

Oo

In-8.° peq. de VIII IT. (prelsj. (a ullima eslá em liraneo) 121 nuiní. na

frente e mais Vil inums., finais. E.

-As VIII folhas prels. compreendem: portada (frente da fl. 1- verso em branco) ; Registo

II
Per Mathias Rodri-

|I
guês. Aiio de

II 1534. (frentetipográfico: <EN LISBOA.

««



338 CATÁLOGO DA LIVRARIA

Á^^

ilS-o

iLro

da ti. II); <LlCENC,AS.i (verso da mesma fl. II e K. Ill, IV t frente da V-o verso

desta está em biaiico); Dedicatória; .A as ebligio-
||
sas carmiliias

||
defcalças de

Morteiro
II
de S. Alberto de 'I Lisboa» (subscrita; «Dona Bernarda») (fl. VI); -PRO-

LOGO» (fl. VII -a VIII está em branco).

As VII uUini;)S folhas do volume inserem as seguintes peças : 'PAPEL QUE ESCREVIO II

um Cauallero Castellano a Do- \\ na Bernarda Ferreira fobre ||
el defierto de Bu-

çaco.> (fl. I); e: ^RESPUESTA DE DO-\]na Bernarda.» (ff. II a VII). No fim do

verso desta ultima ti., como que em remate, este outro registo"tipogràfico :-.Impreffo

em Lisboa por Mathias ||
Rodrigues. Anno 1634.

Livro clássico, muito interessante e estimado. Consta de um Poema e de diversas poesias,

das quaes umas são compostas em português, e outras em latim. RARÍSSIMO. Belo

exemplar.

-HESPAf^A
II
LIBKRTADA, ||

Poema Polthumo II PARTE SEGVNDA

II POR II
DONA BERNARDA

:i
FERREIRA DE LACERDA, 1|

Sacada a luz

por fu hija \\ DONA MARIA CLARA ||
de Menezes.

||
(Logar de vinheta re-

presentando um;i fruteira com frutos)
|; EN LISBOA

||
En la Officina de

Ivan db la Costa,
||

|| M.DG.LXXIII. ||
Com as licenças neceffa-

rios.— In-4.° de II fí. (prels.) inums. e 283 pags. nums., além de unia em
branco e uma ti., final, inum. inserindo as «LICENÇAS.— Os dois vols. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira fl. prel. o titulo; na frente da ff. II uma es-

pécie de Proemio; «A TODOS^' ; e no verso da mesma fl. II o «ARGUMENTOU
DO II CANTO I."

.\ Primeiía parte consta de dez Cantos, e a Segunda, de outros dez, todos precedidos do

respectivo -Argunteniu .

Obra estimada e multo rara, sobretudo a segunda parle.

Veja-se: Pertira de Castro {GabrielJ.—Wyssea. . .; e Sá de Meiíe-

íen (Francisco) —Malaca conqvislada. ..

'(_) 1215— Ferreira d'Almeida (João).— A Bíblia sagrada, contendo o novo e o ve-

lha Testamento, traduzida em porluguez... Londres: Imp. na Offic.deR.

E. A. Taylor. 1819. In-S." de 1V-884-IV-279 pags. E.

Edição rara.

Ferreira de Brum (Cos»''*). — Veji-se: Franco Barreto (/o«o).—Eneida

portugueza. .

.

1216— Ferreira da Silva ('.íI. J ).—Catalogo da Bibliotheca e dos aparelhos,

utensílios e reigtntts do Laboratório Municipal do Porto. Precedido de

uma Noticia sobre as Origens, fundarão, installí.ção material e organisa-

i.'ão do mesmo laboratório, pelo seu director. . . Porto: Ti/p. de Ant. José

da Sdva Teixeira. . 1S94. In-S." de LXX.\IIl-288 I pags. E.

Trabalho curioso ; ilustrado com diversas vinhetas, intercaladas no texto.

1217— Ferreira de Freitas {Joaquim José).— Bibliotheca histórica, Politica, e

Diplomática da naçSo portugueza. Por... Londres: Stusienance e Strech...

1830. In-8.0 de IV-LVIIl-22(j pags. B.

Estimada. Tomo l.o e único que se publicou. Pouco comum.

1218-Ferreira de Vasconcellos (Jo>v/e).-COMEDIA ||
AVLEGRAFIA

|| FEITA
POR lORGE

II
FERREIRA DE VAS- 1| CONCELLOS. || AtíORA NOVAMENTE

A O^Á^ ^ ''^''
" P''^*'^' ''' *^"'^'' *^^ ^'^'" A"'""'" ^^ II

Noronha.
||
DIRIGIDA AO MAR-

QVEZ DE ALEM-
||
quer, Duque de FraucauUla, do Confelho do Eflado

de fua
li
Magejtade, Viaorreij, ^ (Capitão ('eneral deftes \\

lieynos de

Portugal.
1
(Vinlieta ornamental, representando um vaso de flores)

|1 Com
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todas as licenças necejsarias.
\\ || Em Lisboa. P(^r Pedro Craesbeeck-

II
Anno 1619.— In-i." de IV IT. (prels.) inunis. e 186 ni|iiis. na frente. E

Na frente (o verso está em branco) da primeira follia prel. o titulo Iraiiicrito acima; na

frente da fl. II : *Reaifta do Reuedor> (datada e subscrita ; «Em S. Domingos II 8. dfr'

Março de 619. \\Fr. Diogo Ferreira.), -TAXA.» e «ERRATAS. ; no verso da mesma fl.

II as «LICENÇAS, (a primeira é subscrita pelo mesmo Dr. Diogo Ferreira); na fl. III a

Dedicatória : «AO MARQVEZ DE || ALEMQUER, DVQVE pE || Francauilla, do Con-

felho do Eftado de fua
Ij
Mageflade, Vifforey, & Capitão Ge- 11 neral defles Reynos de||

Portugal» (subscrita no fim ; «Dom António de Noronha»)
;
pa frente (o verso está em

branco) da fl. IV uma poesia em latim, com a epigrafe : "lorge Ferreira de Vafco.iceUoSf

não poz
II
nunca Jeu nome em nenhum dos liuros, que \\ compoz, ^7* por efta razã»

fe lhe flze- \\ rão ha muitos annos eftes ||
versos. \\ lacobi Teuij ad Auctorem.

||

/EPIGRAMA..
A comedia contem cinco Actos, que são divididos em varias scenas. O ultimo termina no

fim do verso da fl. 178 pelo usual LAVS DEO. Na fl. 179 principia uma Carla

que fe achou entre os papeis de lorge \\ Ferreira de Vafconceltos. É em verso e

corre até final da frente (o verso está em branco) da deiradcíra fl. do volume.

Edição primitiva (pelo menos não é conhecida qualquer outra anterior) e línica até hoje

publicada. Muito estimada dos Bibliófilos. -De e.xtrema raridade. Belo exemplar.

lâlO COMEDIA
II
EVFROSINA]|A'^0!íame«<e imprejfa^ emmendada.

II
Por Francilco Hoiz Lobo.

||
OFFEUKCIDA A

1|
Dom Gaftão Coutinho- [, íP AtJ' /^

(Peq. vinheta ornainenlal, figurando uni vaso com fióres) || Em Lisboa, ^ U]t^ CJ O
com Priuilegio. || Cem todas as licenças ^ aj ijrouações neceffarias. II Poi

António Aluarez. Anno 1616.
||
Taxado a 140. reis em papel. ln-8.o peq. de

IV tf. prels., 12á3 (aliás 224, pois quo com aquele nmneio e.^^tão nimiM. as

duas ultimas ff.). E.

Na frente (o verso está em branco) da piimeira fl. piei. o titulo transcrito acima; na fl. II

as «LICENÇAS, (todas de 1616) e nas ff. Ill e IV a Dedicatória: <A Dom Gaftão Cou-

tinho.
|1
(Peq. vinheta de ornamento)

||
P/?0Z.030. (datada c subscrita no fim j

«...de Leiria, de Setembro de \b\b.Ji Francifco Rolz Lobo.-

O te.-íto da comedia, que compieende um «PROLOGO
li
DA COMEDIA EVt-ROblNA.

1|

Autor loâo Espera em Deosy (inserto de foi. I á frente da 6) e cinco Actos, termina

na frente da penúltima fl. do volume, vindo no veiso da mesma fl. e em parte da

frente da ultima um PROEMIO AO PRÍNCIPE H Dom Iodo,, proemio que lemata com o

trivial «LAVS DEO > Na restante parte da frente (todo o verso está em branco) da fl. uma
linha de peqs. vinhetas ornamentaei, simetricamente dispostas e o seguinte registo

tipográfico ; «EM LISBOA,
j! Com todas as licenças neceffarias. U Por António Aluarez.

Armo 16l6f.

Terceira edição desta obra, publicada sem o nome do autoi e com autorisaçào do Santo Ofi-

cio. A edição primitiva, de que se conhece apenas um exemplar, foi Impressa em Coimbra,

Por Joã da Barreyra... M.D.LX. (1560), e constituem um 8. o peq. de 347-1 pags.

;

a segunda; f ot iiiipssn tm QEuom tm rnsn bt glnirec 6c gurgos impssor

c rauflUtro ôn bo ©nríienl Jffnntc. |lo $m bnbrtl br 1561, e, executada

com caracteres góticos, é também em formato de 8.0

Exemplar com pequeno corte de traça na margem de algumas ff , o qual porem não atinge

em parte alguma o texto. -Muito Rara.

1330- COMEDIA EVFROSINA, DE lORGE FERREIRA DE VASCONCEL- /Ç'^ ú c^

LOS Novamente impressa, emendada Por FRANCISCO ROIZ LOBO. 'lei-
'^

ceira Editam Fielmente copiada por Bento lOZP.' DE SOVSA FARINHA. ..

LISBOA Na Offic. da ACADEMIA REAL DAS SCIENC. ANNO iJDCC-

LXXXri. . . In-S.» peq. de 35611 pags. E.

Quarta edição, e não terceira como se diz no fronlispiçio ; estimada e mi4Íto uilidainente

impressa. Já pouco comum no mercado,
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I

^òl

1.221 )i< Ii
COMEDIA

i,
EUFROSINA.

||
TRADUCIDA |] DE LENGUA

PURTIGUESA
íl
EN GASTELEANA, |1 POR EL CAPlTAiN í| DON FERNANDO

II
DE BALLESTEHOSl! Y SAAVEDRA. || CON LICENCIA.

|| II
EnMa-

drid, en la Officina de \\ António Marin, nCio de 77,9.5. In-8." peq. de XXIV
pags. (pte)s.) inums. e 422 nums. E. {perg.)

As XXIV pags. prels. inserem; titulo; Dedicitoria : .A LA SEiíORA
|i
DOnA SOPHROSI-

NA|| PACHECO, MI SEiiORA. («ubsciita iin fim: D. Domingo Terreno
;,
Quexiíloso);

outra Dedicatória : «A SERENÍSSIMO 1| SEfiOR INFANTE |1 DON CARLOS, (subscrita

110 fim: «D. Fernando de Ballesteros ]\ y Saavcdra-); Api ovações e "LICENCIA DEL
CONSEJO' (datada e subsciita: ^cu Madiid ã veiíite

íi
de Mayo de mil setecieiítos y

cinco
II
Don Miguel Fernandez ' Mniiiíla'): «FEE DE ERATAS' e -SUMA DE LA

TASSA'-, ainda outra Dedicatória: -.DON FRANCISCO |1 DE QUEVEDO HV VILLE-

GAS, IICAVALLERO DE LA ORDEM... DE SANTIAGO. || A LOS QUE LEVEREM
II
esta Comedia»; Prologo; «AL QUE LEVERE»; e lista dos personagens da : «CO-

MEDIA || EUFROSINA,»
Tradução estimada, impiessa pela }irinieiia vez em Madrid^ 2631/ em formato de 16. o.

Excelente edição. Muito rara, sobretudo em Portugal. O frontispício é adornado de

tarja imjjressa com peqs. vinhetas ornamentaes, simetricamente dispostas. Belo exemplar,

1222 COMEDIA y VLVSlPfO 1 HE lORGE FERREIRA DE
||
Vasconcellos.

II
AESTA SEOY^'l>A IM-

|| preffão apurada,& correcta de algiís
||
erros

^^ da primeira \\ g^ |1
('om todas as licenças necefsarias.

||
EM LISBO.\ : ||

Na
^ Officina de Pedro Ciaesl)eeck,

i

Anuo M.DCXVIII. (1618). jj Com Prhúleyio

Hval. ln-8.° peq. de IV ff. (prels.) iiiuiiis. e 'i78 nums. na frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha prel. o titulo; na fl. II e frente da

111 as «LICENÇAS» e Vistos para .; impressão (datadas de 1617 e 1618); no verso da

mesma fl. III e na frente da IV unia Adiiertetícia ao Leitor^, e no verso desta ultima

ti. a lista dos nomes dos «Interloctitoic-v»

A Comedia comem cinco Actos, o ultiuiu dos quais termina na frente da fl. 78. seguiiido-

se-llie, 110 verso da mesma fl., como remate, os «Erros em que se não aduertio na

impressão.»

Edição extremamente rara, a mais antiga que se conhece e que se presume sèr a segunda

que se. fez desta peça. Se realmente, como é de crer, uma outra edição anterior existe,

então os exemplares dela são de toda a raridade, visto que até hoje nenhum apareceu

em parte alguma.

12'2ii Comedia Vlys.ippo. Terceira Ediçam Fielniento copiada Por Benio

José de Sousa Farinha. Lisboa: Na Offic. da Acad. das Sciencias. Anno
MDCCLXXXVIl (1787). In 8.» de 37tí pig<. E.

Reimpressão estimada. Já pouco comum.

I2'í,i- f^ MEMORIAL
1|
DAS PROEZ VS DA SE-

||
gunda Tauolu re-

donda.
II
Ao mutjto alto mmjto poderoso ftey ãõ SebafUão primeyro

||

defte nome em Portugal, noffo feithor.
\\
(Logar de gravura ((iiadiangu-

á*
4l f) ^ '"'' Kfiivala em madeira e reproduzindo o escudo d'armas de Portugal.

^] O U r^ que se encontra entre ailislica folhageni e encimado por viseira, coroa

.ilucal e cabei;a de dragão alado) |1 COM L1CENC,A || EM COIMBRA.
|1 Em

ii:aja de João de Barreyva.
||
Anno. 1567. In-4." de IV IT. (prels.) inums. e

240 nums. pela frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira folha prel. o titulo ou frontispício ; nas

ff. II e III o «Prólogo a eIRey nosso Senhor.», e na IV a : TAVOADA DOS CAPI-

II
tolos dj> prefeitte Liuro. , a qual, impressa a duas colns. fot pagina, remata com

a indicação ; ^Fim da Tauoada.

4Pilo c
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A obra propriauit-nte dita compreende xviij Capítulos, o prilneiro dos quais começa logo

no alto da frente da primeira das 210 ff. nuuis., encimado pelo respectivo titulo;

'CAPITOLO PRIMEIRO \ Como teue principio a Ordem da Caiialaria.»,-e o ul-

timo, com a epigrafe : ^Capitolo xlvíij. Do remate deftas feftas.», finda no verso da

derradeira H. do volume, onde ocupa apenas o espaço tomado por três linhas de ini'

pressão. Por remate de tudo estes dizeres ;

Acaboufe aos XU dias do mes de Novembro. .\nno iVlDLXÍI

LAUS DKO.

\ impressão foi executada com caractere? itálicos e redondos : com aqueles o Prologo,

titulos de capítulos e poesias que o texto apresenta aqui e ali ; com estes o restante

texto da obra. Ha porém a noiar que o tipo empregado na Taiioada, embora re-

dondo, é mais pequeno que o da restante composição.

O voluúie compreende um caderno de impressão de quatro íf. e trinta de oito, cada um .

aquele está rubricado : ^-^^ 2 (á primeira &. deste caderno pertencia a rubrica

^-^^, porém não a apresenta), ^-^^ 3; estes, do primeiro ao vigessimo terceiro: A,

A 2, A 3, A 4, A 5 i Z, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5 ; e os restantes : a, a 2, a 3, a 4, a

5 Hg, g 2, g 3, g 4, g 5. Note-se porém que nas rubricas não foram utilizadas as

consoantes J e V.

EDIÇÃO PRIMITIVA E RARÍSSIMA deste célebre e apreciadíssimo romance português

de cavalaria, publicado sem o nome do .\utor. Apenas três únicos e.xemplares se co-

nhecem hoje em Portugal desta preciosa edição : um acha-se encorporado nos reser-

vados da Biblioteca Nacional de Lisboa ; o segundo na Biblioteca bracarense, e o

terceiro o nosso. Este, infelizmente, apresenta algumas ff. em copia, muito perfeita e

exacta, feita a pena e ainda outras de impressão efectuada, no século transacto, na

tipografia particular do Conde de Azevedo. Não obstante estes senões pode bem, de-

vido á sua extrema raridade, considerar-se exemplar verdadeiramente precioso t,

por isso, de muito apreço e valor.

Ferreira de Vera (.-litaro)— Veja-se : Pedro (O.)— Nobiliário de...

1225-Ferrelra e Sampaio (Cfer/í.to(;am). -VIDA Y HECHOS DEL 1|
PRÍNCIPE

PERFETO DONIIIVAN REY DE PORTVGAL SE- |1 GVNDO DESTE NOM-
BRE.

II
Ã BIEQO LOPEZ DE SOVSA CONDE DE\\ Miranda, dei Confe-

jo de su Mageftad, Gouernador de la Chan
||
celleria de la eiudad de

Oporto.. .
li

...
II
Por Christoual Ferreira y Sanipayo.

||
(Escudo d'armas do

Conde de Miranda,—priniorosamenle aberto a buril em chapa de cobre)
jj

CON PRIVILEGIO
||

—
||
En Madrid. Por la viuda de Alonfo Martin.

Afio 1626.—In-é." de VIII fT. (prels.) inums. e 92 nuras. na frente. E.

As VIU folhas prels. inserem: titulo (frente da II. I-o verso está em branco); Dedica-

tória: «A DIEGO LOPEZ DE
II
SOUSA CONDE DE MIRANDA.... (Avo do Mar-

quez de Arronches) (tf. II a V); «Suma dei priuiiegío» e Visto de 'El Licenciado

Murcía de la Liana.» (frente da li. VI); Suma de la taffa.. e 'Aprouacion dei Doctor

luã de Mendieta
il
Vicário \\ de Madrid, y Confultor dei Santo Ojicio \\

de la Inquifi-

ciou.' (verso da mesma II. VI) ; ^APROVACÍON DE LOPE ,, de Vega Carpio.' (fren-

te da li. VII); «APROVACtON DE DONTHO-\\mas Tamaio de Vargas C/ironista\\

de fu Mageftad." (datada e subscrita: ^...En Madrid a 23 de Enero de 1626. aiios.

\\Don Thomas Tamaio \\ de Vargas.-) (verso da mesma li. VII) ;e Proemio : «A LOS
AFICIONADOS||a la historia de Espaifa.» (ti. VIII).

A obra é dividida em quatro livros, a saber:

-LIBRO PRIMERO. 11 COA/r/f/V£ fZ. NAUMIENTO,\\y educacion dei Prín-

cipe don luan; fu cafamiento\\con la Princeja doiia Leonor; et inuencible va-

lor
II
que moftrò en ta toma de Arcila en Africa, a donde el Rey fu padre te

armo Cauailero. ..' (11. 1 a 18).

• LIBRO SEQVNDO. |1
CONTIENE EL PRINCIPIO \. dei gouierno y Reynado de^

Rey don luan el Se-
\\
gundo, defpues de la muerte dei Rey do Alfonso. ||

lunta.

fe los efindos dei Reyno en Cortes... ' Quitafe la jarifdicion criminal a los
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U-

Grandes Ti- \\ talos y Caiialeros dei Reyiio... \\muerte dei Duque de Vifeo.Wy

otros Caualieros, y vários fuceffos liafta et ano de \\
mil y quatrocieatos y

ochentay féis.» (H. 19 a 47.)

«LIBRO TERCERO. |, CONTIENE LOS DESCVBRl- \\ mientos y conquijtas que

el Rey don luan mando \\ hazer, y fu co.tuerfion dei Reyno de Congo. (fl. 48 á

frente da 66).

«LIBRO QV\KTO.\\ CONTIENE LAS BODAS DEL \\
Príncipe dou Alfonfo

con ta Princefa dona Yjabel, \\ liija mayor de los Rcyes Católicos, muerte def-

gra-
II
ciada dei Príncipe, fus honras y cncierro, enferme- 1| dad dei Rey do luan

y fu muerte; fucedele el'\ Rey don Manuel. ..T (desde o verso da fi. 66 até à

frente da 92 e ultima).

O verso da ultima folha trás somente, no centro, este outro registo tipográfico : « EN
MADRID,

II
Por la Viuda de Alonfo :; Martin,

1| || Aiio M.DC.XXVI.»

Esta obra de Ferreira e Sampaio, de que existe uma tradução francesa, é verdadeira-

mente interessante e valiosa para a história do agitado e profícuo reinado de D.

João II, o mui justamente cognominado Príncipe Perfeito.

A edição é excelentemente executada e os exemplares, muito presados dos Bibliófilos,

são extremamente raros no mercado, onde, desde ha muitos anos a está parte, ne-

nhum tem aparecido. Este nosso exemplar encontra-se perfeitamente conservado, e

esta circunstancia torna-o de muito valor e apreço.

1226-Ferroira Gyrão (I.).—Memoria sobre a cultura do Tabaco. (OÍTerecida

.

,

á Commissão Geral da Cultura de Tabaco no Douro), por... (V. de V. S.

4^0 O Romão). Porto: Real Typ. Lusitana... 1888. In-S.» gr de 20-1 pags. B.

Adornado com uma estampa reproduzindo a h. do tabaco,

/ 1227 Vinhedos, sua cultura e tratamento, por... Porto: Typ. Elzevi-

/d-, ê? O Viana, 18S7. In-8.» de 18ti pags. E.

Tratado ilustrado com seis estampas impressas em separado.

/ .. 1228— Ferreira Lobo (/foqiíe).— Historia da feliz acclamação do Senhor Rei D.

/rx. ^ ^
Joiío o quarto, com huma seiie chronologica dos senhores reis de Portu-

gal ; Épocas de seus Nascimentos ; Pátria ; idade em que começarão a Rei-

nar ; Casamentos ; Filhos ; Legar onde falecetsio onde jazem ; e as suas

acções mais gloriosas... Lisboa, 1803. Na Offic. de Simão Thaddeo Fer-

reira. ln-8.° peq. de 384 pags. E.

^ . 1;í29— Ferreira Moutinho (JoaguíiH).— A Creche, por... Com uma Carta-Pre-

^y w-k O O facio de Alves Mendes e um Epilogo de Crmillo Castello Branco. Porio:

Tvp. de A J. da Silva Teixeha... 1884. In-8.'' gr. XXVII1-214-I pags. B.

O Epilogo do incomparável e dilecto romancista, vem inserto nas paginas 192 a 214.-

Volume ilustrado com uma estampa reproduzindo o alçado principal do edifício da

creche.

1230— Ferrer de Valdecebro (Fr. Jnrfj-es)—Govierno general, moral, y poli-

tico. Hallado en las fieris, y animales sylvestres. Sacado de svs natvrales

/ /y/ /O C^ virtvdes, y propriedades. Con particvlar tabla para sermoens vários de

// / /^ tempo, y de Santos. Con licencia : En Barcelona, en casa de Cormellas,

/ por Thorr.ás Loriente Impressor, Afio 1696. In-i.o de XlV-398 pags., alam

de bO de Tabla.

Oovlerno general, y politico. Hallado en las aves mas generosas, y

nobles. Sacado de svs natvrales virtvdes,- y propriedades, Anadido en

esta vitima impression en diferentes parles; y el Libro diez y niieve de

lus Aves Monstruosas. . . Ibi., pelo mesmo impressor. Aíio 1696. In-4.° de

.KVl-432 pags., afora 32 de Tabla—Lote de 2 vol. E.
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1231 Historia de la vida dei V.e P.e M.e F. Inan de Vasconcelos dela

Orden de ['redicadores. La consagra An.e Rev.mo p e m,o f. Pedro Alui-

rez de Montenegro Confessor dei Rey N." S.r y Prouincii.l de la Prouincia /-/'^'^
<f~5

de Espana de la misma Orden. (Estes ã zeres achr.m-se dentro de portada

gravada.
\\ \a base da mesma) : Con licencia en M. por D. Maria fíe.i/

viuda de Diego Biaz de la Carrera Impressora dei Reyno s. d. (Lictnças

i669). In-4.0 de, afora a portada, Vlll fí. prels. innnis., 120-60 nuras. na

frente e III mais de Tabla e 1 de Protesto dei Autor, inums. E.

Livro interessante e estimado. Adornado de unia estampa grav. a buril contendo o retr.

do P.e Vasconcelos, com os seguintes dizeres na base: eí V. M. F. Juaii de Vascon-

cellos dei Orden de Predicadores Inquisidor de la Supr." de Portugal, y Prouin.' de

aguella Prou.' admirable en Virtudes, y Santt.'^ inurio ano /65?. - Belo exemplar. ^^
1232— Ferreras (D. Juan rfp).—Synopsis histórica chronologica de Espana. y ^^^ /? ^n

Parte primera (á Decima sexta)... Formada de los Autores seguros, y ""^ 7^^ ^^
de huena fee, por. . . Dedicada ai Emin mo Senor Don Lvis Manvel Fernan-

dez, Cardenal Portccarrero. . . Con Licencia: En Madrid, por Francisco

de Vtlla.Diego, Aíw M.DCC.XXVII. In-4 ", 16 vols. E.

Obra importante e estimada. Edição primitiva. Exemplar com alguns dos volumes man-

chados pela humidade, e com peq. def. no frontispício do ultimo. -RARA. // ^~'C^
1233— Forry (Gabriel).— \.& Vicomte de Chateaubrun, par... Paris: Hachette

et Cie... 1861. In-S." de IV-380 pags. E.

1234- FESTAS
||
REAYS NA CORTE

il
DE LISBOA

||
Ao feliz Cazamento dos

.

Reys da grão Bretanha
||
CARLOS & CATHERINA.

11
EM OS, TOVROS QVE ^/^(^O

SE CORRERAM NO TERREIRO
II
do Paflo em Outubro de 1661.

|1
(Grande

'^^

escudo d'armas reais portuguezas de tosca gravação em madeira) H DEDI-

CADAS
II
A EVROPA PRINCEZA DE PHENICIA.

i|
E ESCRITAS POR

IZANDRO, AOMO, E LVZINDO
||
Toureiros de forcado 11 || EM

LISBOA
II
Com as licenças neceffarias. Por Domingos Carneiro Anno de

1661.—In-4.° de 14 ff. inums.
o texto, que é em verso e que começa logo no alto do verso da primeira folha, é divi-

dido como que em três capítulos, com as epigrafes : D/A PRIMEIRO DE IZANDRO.
-DIA SEGVNDO DE AONIO.-DIA TERCEIRO DE LVZINDO.

Mo final a taxa de preço de cada exemplar, a qual reza assim : « Taxam estas festas

com as do quarto dia em || trinta reis Lisboa 14. de Dezembro dd (sic) \b(>\.\\ Moura
Monteiro. Souza. Velho. !' Sylva. Carualho.'

QVARTO DIA DO j' TRIYMPHO |1 DOS ANIMAIS,
j]
(Grande escudo

d'armas reais portuguesas, diverso do anterior) |1 ESCRITO |1
Por Berardo

Companheiro de Bandeirinha
1|

—
||
LISBOA. Com os Vcençosnecjfa-

rias. Por Domingos Carneiro. — ln-4.0 de 6 tf. inums.

—

Os dois opúsculos

em um vol. B.

Opúsculos multo interessantes e curiosos. Os frontispícios são adornados de tarja Im-

pressa com peqs. vinhetas ornamentaes, simetricamente dispostas. - Não citados. Ra-

ríssimos.

1235— Feuille (Daniel de /a)— Essay d'iin Diclionnaire contenant la connois-

sance du Monde, des sciences universelles, el particulierment celle des

medailles, des passions, des moeurs, des verlus el des vices, &c. Repre-

sente par des Figures Hyerogliphiques, expliques en Prose Ú" en Vers.

A Amsterdam, Ches Daniel de la Fetiilte, prés de la Bours, i700. In-4.° de

ante-rosto alegórico, V1-144-V1II pags. e 48 gravuras a buril. E.

As VI pags. prets. inserem : titulo ; Dedicatória : • A MADEMOISELLE MARIA JA

COBA van RIEDT.t ; e um «PRÉFACE..



344 CATALOGO DA LIVRARIA

/^

O ante-rosto alegórico é gravado a buril em chapa de metal (la Feuiíle ««'• avec prívi-

lege de nos SeigX).

As 48 gravuras são impressas aparte e reproduzem centenas de anversos e versos de uie-

dalhas, retratos de monarcas francezes, etc.

Livro curioso e muito apreciável, não citado por Brunet. — RARO.

0Õ 1236—Féval (Pau/J—Les fanfons dii rcii, par... Pc.ris: Michel LévifFiéres. .

.

1804. In-8.0 de IV-28tí (lags. K.

1237— Figueira (.Vií/o)-!}l|ítí 8 ríjiu- ní
||
Ijiuns imioutins... anlaiiimirn, 1521.

(Dj frontispício damos a cxmia re, rodnção foto-zinco(iràjica que segue):

O(r,6A0^^

•^te Orlaras
bojag Ciinoíucas : ojociia/

Da rcgfiDo as rcgraf? collu

i»e:Ê5:acbar<niic:coiij oii

trás couffls ntuvtflfqnc gcc

ralmctcfoni iicccftanas ga
o rejar Das Diccas boras g
qualquer cofíunicqucfcix

5C . H)trígioa ao icucrcn&iíTiiMo fiió: o fiió: dó SDio

guo ocfòufa arccbpoT^ó:oa CioaDc ocJ6:a/

giia píiiuas D36 ípanbas tf.nouaniítc feita poí-Si

íto figueira 36acbarcl cm cânones rcfiocnrc cm o

fruDO DC Salamanca. íÊpoj mÍDaooDC fua Qom
impzctTa.

[O original mede ihSxlll"""]

lii-4.o de IV ff. (prels.) iniinis. e iviij nums. na frente (o verso da ultima

está em branco). E.
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Na frente da primeira folha preliminar o frontispicio ou portada acima reproduzido em

cfac-simile» ; no verso da mesma 11. e na frente e parte do verso da fl. II, o PrOlíi-

flíl, encimado pela epigrafe: CE OLÍIlirçH O prologíl. ", na restante parte da

mesma il. U, em toda a lII e na frente da IV, a (rnill>a6n, com a epigrafe : %L ffi»"

lllíça a ffmionin.; e no verso da mesma II. IV uma gravura em madeira, de que

damos, em folha aparte, o «fac-simile» foto-zincográfico.

A estas peças prels. segue-se o texto da obra propriamente dito, o qual é dividido em

quatro partes. A primeira parte contem vinte e três tilllIOS e principia no alto ria

fo. i por estes textuaes dizeres:

ffioiíicfn 11 axtt òt rrjnr ns lió || rns miuniiins : oi'8iiníin ffiiíi&a ns

rcgrns ri, nirtume Tpr 1| rinl M fninin ijiurin H tórninm priímrs Sns

fpnuljns /í-r.

Vai até quasi tinal do verso da íí. Uf. Por baixo, em duas linhas (as ultimas da

pagina), os dizeres indicativos :

- Comrrn n ffijitr.ín jjnrtí priíui
||
\ial: ia virtftntt nbrn.

cujo texto, que contem vinte e cinco tiUilíS, decorre desde o alto dafo. \v\

(sic) até meio da $i>. mj. Na restante parle da frente desta ultima ÍO. :

Couirrn a frrrctin piutc priíiri-
1!
|inl íin prt ftntr obra.

Contem vinte e sete tttHlOS, dos quais o ultimo termina a meio do verso da *(J.

rf ru. Em seguida:

ffníiirrn n iimutn ^tnrtr priíiri-
1|
pnl òs\ pri-finlí obta.

a qual compreende vinte e cinco litUlíiS, dos quais o ultimo é em latim.

.No alto do verso da ít>. loiij, encimando o texto do dito ultimo titlllfl, este registo

lipogr.áfico :

€ acabaiíc a arte dc rcjar as bo?a5 canónicas íc.no/

ii.imcnrc iinp2clii •: coii imuvm ciliGcncu cc:rc5iDa'Z

cinenoaoriiciiiaciDaoe dc .Ó^k-iii.lcapo: Jiío2ciijo oc

Icú t) ocL^c^boiíiTc dos.çriíi. mas DO iiico oe /ciicrci/

vo. anitío DO fcfio: oc iml.ccccc;rr!,2i;nno5.

o mencionado ultimo titulo da obra, que na STilUOrtílrt é registado com titulo flUO

lírrripiii Icrtiis. fiiif JMvis roíiftitutioiífri in mntcrin prffciiti., contem

como que Ires parágrafos, dos quais os dois últimos apresenlauí, respectivamente,

estas epigrafes :

CE ^iUintiir iii lírtio libro íítrttnliú isub íiliilo fdílirnliiuir iiiiffnru.

II
CESmuTfiitius. iii. iit rcmcilio pali.

CE Sttiintiir iii tfrttii (sic) libra rltiiittitiimru fiib cubnít titiiln iif

rrlfbrn.
II
miffnniut. fs fft priuiiis in oríiiiir.

ll CE <f 'íi"'"*- »• '»

rítílio uiritfufi.

As letras iniciais do texto de cada uma das quatro partes da obra são de desenho de

fantasia e abertas em madeira ; sendo porém a da Parle primeira de maior formato

que as das partes imediatas.

O volume compreende nove cadernos de impressão: o primeiro contem quatro ft. e es lá

rubricado, ao pé da segunda: ^ ij (á primeira 11. pertencia a rubrica ^ j, porém

não a apresentai ; os sete cadernos imediatas teem oito 11. cada um e trazem, no pé

das cinco primeiras (frente), respectivamente, as rubricar : ti, a IJ, 11 llj, n ilij, 11 U

a !l. !l ij, 3 iii, n iiij.
fl

I'') e o ultimo duas 11. somente, com a rubrica: I), e

ii ii.
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Os caracteres empregados na impressão são os denominados GÓTICOS ; sendo mais pe-

quenos os empregados no ultimo titUlO (capitulo) da obra e, como é usual, os

que serviram para a composição das notas e citações marginais (algumas em latim)

que as paginas apresentam por vezes.

Esta obra do padre Xisto Figueira é, no seu género, um tratado muito curioso, a que

dá mais relevo ainda a antiguidade da sua Impressão, e também uma produção lite-

rária muito apreciável por estar incluído na lista das chamadas clássicas. Os exem-

plares completos que se conhecem, verdadeiras preciosidades bibliográficas, são ape-

nas dois : o que faz parte da magnifica e numerosa colecção de livros quinhentistas

da Biblioteca Publica de Évora, e este que ora apresentamos, o qual, segundo in-

forma Inocêncio, pertenceu ao distinto e já de ha muitos falecido bibliófilo braca-

rense José Joaquim de Almeida, que o adquiriu por elevada quantia, oferecendo-o

depois ao não menos distinto bibliófilo Conde de Azevedo, que legou a sua riquíssima

livraria a outro ilustre titular e apreciado escritor católico. Conde de Samodães, de

onde precede afinal.

Pinto de Matos não regista D autor nem a obra no seu Man. Bibliográfico Port'iguez.

ÍÂ P '0> 1238—FIELDING—Tom Jones, OU l'enfynt Irouvé, par.. . Tra(jiiction nouvelle

/ri- par M. Léon cie Wully; Précédée d'une Nolice sur Fielding, par Sir

Waller Scott. Pari»: Charpentier. . . 1841. In-8.o, 2 tomos de IV-485-ll e

IV-464-I pags. E.

1239— Figanière {Frederico Fran isco de ia)—Memorias das rainhas de Portu-

gal, por... D. Theresa—Santa Isabel. Liiboa: Tijp. Universal... 1859. In-

a." gr. de LXXI-336 pags. E.

As LXXI pags. prels. inserem: titulos de ante-rosto e de rosto; «ADVERTÊNCIA»;
Noticia: «SOBRE OS RETRATOS..; e .INTRODUCÇÃO...

Estudo apreciado. Ilustrado com IV estampas litográficas (impressas em ff. de pag. du-

pla) e duas gravuras em madeira, contendo os retratos de D. Teresa e de Santa

Isabel.

1240— Figueira (Lmz)—kxie da grammatica da língua do Brasil, composta pelo

/ /i j, P- Luiz Figueira, natural de Almoriovar. Quarta impressão. (Virmtia). Lis-

/(P/ f^ O ^ hoa: Na Offic. Pahiarchal. Anno M.DGC.XCV. Com licença de Sua Mageilode.
^ ln-4.0 de IV-403 pags. E.

iVluito apreciada. Edição já bastante rara no mercado.

1241—Figueira Durão {^níow/ol.—TEMPLV.VI |1
/ETERNlTATIS 1| Poema pane-

gyricum || In aula Conimbricenfis Academiae pro ||
roftris recitatum

||
Sub

) / . ^ aufpicijs llluftrifsimi D. Emmanuelis de Saldagna.
||
Antonius Figueira Du

LLél J O ram Olyfsip-
II
ponenlls extruxit.

II
LECTORI.

íl
Sunt bona, luntqsedaiii me-

'^^
diocria, íunt mala plurae

||
Quae legis hic ; aliter non fit, amice, liher.

||

VomMBRicx. !| Superiorxitn permifsu.
\\
Apud Laurentium Craesheeck

rtegiiim Tj/pographú.
||
Anno Diii. M.DC.XXXX. In-i." de 8 IV. nums. n;i

frente. B.

Na frente da pag. 2 a Dedicatória: «ILLVSTRISSIMO DOMINO
1|
EMMANVELI DE

SALDAGNA...» (datada e subscrita: tConimbricce 10. Kalend. Marti/. Anrto à panii

Virginis. 1639. \\ ...\\ Antonius Figueira Duram.>), e no verso da mesma H.: «EM-

MANVEL DE OALHEQOS || sic de hoc poemate sentit.» (Subscrita: Emmanael de

Oalhegos.)

Opúsculo interessante e apreciado. Compreende poesias em latim, em vários metros de

rima. -Muito raro.

1242- Figueiredo, 1.° (Fr. Manoel rfc).- Festivo dia, que a Ioda a igreja deo o

, - seu sol e... doutor eximio, S. Agostinho apparecendo seu sagrado corpo

,^ jT"'- no Ceo de ouro na cidade de Pavia o I. de Outubro do anno de 1695...

Lisboa: Pedro Ferreira, 17õS. In-4.° de 23 pags.—Loíe <ie 2 opúsculo". B.
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1243—Figueiredo, 2." [Fr. Manuel rfe). — Dissertnç"io hislorica-critica-apologe-

lic.T, e Convincente da novíssima opinião, que segnio, que o Infante D. /^
Luiz Duque de Beja Foi-a dosiíerdado do Direito de Siiccessão do Reino, /^\J-' O
pela desigualdade do Casamento... Lisboa- Na Ofpc. de Franc. Lxv:

Ameno. 1788. In-4.° de 15 pags. B.

1244— Figueiredo, 3.° (Manoel (?e.—Lycidas Cyntio).— Obras póstumas. Parte

1.» Lisboa. Na Imp. Regia, 1801. In-S." de VI IV-27.3 pags.— De pag. 227

em diante, com rosto especial, corre : Elogio do Sr. D. Fernando Antó-

nio de lima Telles da Silva. (Lugar do seu escudo d'armas. grav.) 76í
,

mesma lmpi\, 1808— Segue também com rosto e num. especial: Elogio da

Seren. Senhora D. Mai ia B^irbara de Portugal Rainha de tlespanha. /fci.

ibi , 1804. Dtí 24-1 pags.— E por ultimo : Obras. . . Parte H Ibi., ibi., 1810,

in-8 ° de 325-2 pags Em um vol. E.

São de bastante merecimento a estampa alegórica com o retr. do auctor desenliada por

Siqueira e grav. por Queiroz, e as lindas vinhetas de Bartohzzi que, intercala-

damente, esmaltam o texto dos dois volumes.

1243- Figueiredo (Pedro José de).—Carta em resposta de certo amigo da ci- ^^^ T^O <^

dade do Lisboa a outro da villa de Santarém, em quem se lançam os fun-

damentos sobre a vardade, ou incerteza da morte d'el-rei D. Sebastião

XVI, rei de Portugal, na batalha de Alcacerquibir em Africa. Lisboa: Na
Ojfic. de João Evangelista Oarces. Í80S. ln-4.<' de 83-11 pags. E.

Epistola muito interessante. RARA.

Figueiredo de Lemos (D. Luis de).— Veja-se: Cvnstitvições synodaes do
bispado do Fvnchal.. . 1601.

Figueiredo de Vasconcellos (Cijpriano de).—Don Sébastien . . .—Veja-se

:

<S. Mamede {Conde de).

1246- Figueiredo Ribeiro -(/o»é Anaslacio de)—NOVA HISTORIA
||
DA

||
MILI-

TAR ORDE.M DE MALTA,
||
E H DOS SENHORES GRÃO-PRIORES DELLA, /

II
EM PORTUGAL:

;!
Fundada sobre os Documentos, que só podem sup- //^n<^ /\

prir, confirmar, ou
||
emendar o pouco, incei to, ou falso, que delia se ,/i^^ O Ci

acha impresso;
|1
ser\indo incidenlemente a outros muitos Assumptos,

||

com geral utilidade. || E OFFERECIDA
\\
A S. A. R. GRÃO-PRIOR ACTUAL,

!
O PRÍNCIPE NOSSO SENHOR,

||
POR

i|
José Anasiacio de Figueiredo,

]|
official da Secretaria do Eslado dos Negócios do Reino ^c. ^c.

||

PARTE I.
II
Até a morte do Senhor Rei D. Sancho II.

||
(Refundida sobre a

primura Edição de 179.3.)
||
(Logar de linda vinheta alegórica, de primo-

rosa gravagem a buril em chapa de cobre)
||
LISBOA. M.DCCC.

||
?——

||

NA OFFICISA BE SIMÃO THADDEO FERREIHA. y
\\ Com licença,

e Priíilifiio Real. In-foI de IV (para ante-rosto e frontispicio)-X-lI (a ultima

branca)-522 pags.

- Parte II.
||
Até a morte do Senhor Rei D. Diniz. (Logar de vinheta

igual á que vem no fronl. da Parte I)
||
Ibi, na mesma Offic. tip. e ano. In-

tui, de IV (ante-rosto e frontispicio)-396 pags.

Parte III.
|| Até os nossos dias; com o copioso índice geral, || de

que necessita.
||
(Vinheta igual a que vem no front. das parles preceden-

tes) Ibi., ibi., ibi. In-fol. de IV-626 pogs., além de duas em branco, fi-

nais. 0« Ires ro/í. E.



348 CATÁLOGO DA LIVRARIA

As X pags. prels. inums. imediatas ao frontispício, inserem ; uma espécie de Preambulo:
t AO PUBLICO» ; a outra que a estas X primeifas pags. se segue, o «CATALOGO
II
Dos Trabalhos, ou Obras, com que ao Publico tem já servido j| o mesmo Author

da presente Nova Historia.

O copiosissimo <rL\DICE ALFABÉTICO QERAL !] Das Pessoas, dos Lugares, até Fre-

guezias, e das diversíssimas
]!
Matérias, que formam todo o Esboço da Nova Histíi-

ktA
11
DA Ordem de Malta k.m Portugal.», decorre no terceiro volume, de pag.

205 em diante. Este índice acha-se incompleto em quasi todos os exemplares que

aparecem no mercado, pois que pouquíssimos são aqueles em que as pags. do 3,o

volume vão além da 504. O nosso exemplar está porém completo de todas as pags.

e de todo o Índice. Nestas condições, muito raro.

1247 Synopsis chronolrgiua de sub.sidios ainda os mais raros para a

/O ,. /— -r^ liistoiia e estudo critico da Legislação portiigiieza. . . por... Liúon : Na
^Çn. •> 0//ÍC. da Academia. Aimo il. DCC. XC. In-4.°. 2 vols. de X1-4121V e lV-371-

VII pags. E.

o l.o vol. abr.-inge os anos desde 1143 até 1549 ; e o 2.°, os anos desde 1556 até 1603.

Figueiroa Nabuco Araújo {Joié Paulo de)— Veja-se: Guzot.

1218— Figuior (Loj/íí)— Exposition et histoire des principales découvertes

/^ 5 Cy scientifiqties modernes, par... Paris: Masson, LangloU H Leclaicq ..
'

3/ DCCC LII. (Impr. ie L. Martimi). In-8.°, 3 vols. de IV-IlI-377, lV^-360 e

IV-lII-411 pags. E.

1249 Histoire du meneilleux dans les temps modernes, par... Birís;

2,á^ í? c» Hachelte el C'e ... 1860. (Impr. de Ch. Lahure et C'«). In-8.», 4 vols. E.

1250 Le lendemaln de la mort, ou la vie future selon la science, par...

If Pariu: Hachelte et Cie
, 1871. (Typ. Láhttre). In-S." de IV-414 pags. E.

Boa edição, adornada de 10 figuras reproduzindo desenhos astronómicos, intercaladas no

texto.

Encadernada juntamente, esta outra obra : LE MAROC conlemporain, par Nardise Cotte,

Paris: Charpentier. . . 1860 (Imp. P.-A. Bourdier et C). In-8 » de IV-249 pags.

Flllnto Elysio—Veji-se : jS'^ascimento (^Francisco Manuel do).

// ^ ^^ 12.t1— Fléchior (Ê^prif)— Histoire du Cardinal Ximenés. Par M.re... Evèque

/ ^ de Nisme. Tome premier. (Vinheta ornamental). Sur Vimprimè A Paris,

Chez J^an Anisson Dincleur de VImprimerie Royale... M. DC. XCIII. In-

12.0, 2 tomos de H-XX-338 e lIVlII-400-XLlV pags. E.

o tomo primeiro é adornado com o retrato do Cardeal Francisco .Ximenes de Cisneros

(gravura a buiil, assinada: J. F. Cars Fe).

Livro pouco comum. Bom exemplar.

/ . 1252- Fleming and Tibbins — Royal Diclionary english and french, compi-

/Zaí' 5 ^ led from lhe Diclionaries of Johson, Todd, .«sh, Webster, and Crabti. .

.

By Professors. . . Paris, Publkhed bij Firnin Didot Frères .. l84ii. 111-4."

gr., 2 tomos de X-1234 pags. a três colns. de imprf ssão, cada. E.

Diccionario importante e apreciado. Magnifica edição.

j/ "^/^ 1253-Fleuriot (Jí.''« Ze«aírfe).— Notre capitale Rome. par. . . Paris: Plon...

''^ ^ 1872. In 8.° de V1II-318-1I pags. E.

«Ouvrage enrichi de 95 gravures».

^^ 1254— Fleury (^66é).— Histoire ecclésiaslique, par 1'.. . Augmentée de quatre

/ $jt <P O livres (Les Livros ci, cii, ciii, civ.), coniprenant IHistoire du quinzième

' siècle, publiés pour la première fois d'après nn maniiscrit de Fleiíry ap-

parlenant à la Bibliolhòqiie Imperiale, avec une Table géni^ral des matlè-

#^'
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res. Paris: Au Bureau (hl Panlhéon Littéraire .. M.DGCC LV- {Beun-

gency.— Inip. de Gasnier). In-8.o gr., 6 vols. E.

Obra iniportaiite e muito estimada. Excelente cuição. Belo exemplar, bem encadernado. y/ (—

^

1255 CEuvres de l'Abbç Fleury ; prècédées d'uti Essai sur sa vie et «es

ouviages
;
par M. Aimé Marlin. A Paris, Chee Lefèvre. . . 1S44. ln-8." peq.,

2 tomos de VI-714 e lV-648 pags. E.

i2o6- Fleury (Cíaiírfio).— Obiigaçoens dos amos, e dos criados, escritas por. .

.

^ f^r^
Traduzidas. .. por Jozé Cnietano de Mesquita. . . Lisboa: Na Ofpc. de, Mi-

guel Rodrigues . M.DCr.LXXI. In-12.o de Xl-207 pags. E.

As pags. pieis. 111 a XI inserem uma Dedicatória do tradutor a António de Vasconcelos ^^
e Sousa, Conde de Calheta. /MlI ^ O

lá.õ7— Flórez {Fr. Henrique).— J< (Mave liislorial, con que se atire la puerta a

la Historia Ecclesiastica, y Politica: Descubriendo las cifras de la chro-

nologla, y Frases do la Historia, para el fauil manejo de los Historiadores.

Con la chronologia de los sumos Pontífices. . . Con Privilegio. En Madrid:

Por Antcnio Marin. ano de 1749. ln-4." de XLVIII-39o pags. E.

Estimada. Edii,ão primitiva? Pouco comum. -^

láõ8 La Cantábria. Dissertacion sobre el sitio, y extension que tuvo /mS O
en liempo de los romanos la region de los cantabros, con noticia de las

Regiones confinantes, y de varias Poblaciones antiguas. Discurso prelimi-

nar ai loino XXIV. de la Espai-ia Sagrada sobre la Província Tarracoiiense.

Por el miiy R. P. Mio... Con Licenda. En Madrid: Por Lorenso de San

Martin. Aho de 1180. In-i." de lV-228 pags. E.

Interessante e estimada. RARA. Bom exenHÉar.

Encadernada juntamente, a seguinte obra :

EL R. P. M. Fr. Henrique Florez, viidicado Del vindicador de la Cantábria, Dou

Hipólito de Ozaeta y Qallaiztegni. Por el H. M. Fr. .Manuel Risco, dei Ordem de S.

.\ugustin. En Madrid. En la Impi: de Do.i Pedro Marin. Ano de 1779. Con las

Licencias necessárias.

Estas ires obras .juntam-se geralmente á Espana Sagradãt que em seguida passamos a

descrever.

!2õ9 ESPANA SAGRADA
ij
THÉATRO GEOGRAPHICO HISTÓRICO li

UE LA IGLESIA
Ij
UE ESPANA,

[i
ORIGEN, DIVISIONES, Y LIMITES UE /l^/^'^ C

TOUAS SUS
II
Províncias. Anliguidad, Traslaciones. y estado antiguo, ^ /

presente
II
de sus Sillas, con varias Dissertaciones criticas.

1|
TOMO L

COISTIESE...
,

SEGUNDA EDICION.
||
Por el R, P. M....

||
(Vinheta ale-

górica, aberta em madeira) ||
£» ilí/ÍD.f<//J: En la Oficina de ANTÓNIO

MARIN, (e em outras) || || Aíio de M.DCC LIV (a 1866). Iii-é.", a 'i

cols. por pag., 50 vols E.

Obra iraportaiitissima, considerada mesmo um verdadeiro monumento, pois que consti-

tue uma das produções históricas de mais elevado mérito publicadas em Hespanha e

como tal reconhecidamente acatada e presada em todos os paizes da Europa. Nela

SC eneontram numerosos e mui verídicos documentos que muito elucidam a historia

e a geografia da Idade media, muitos diplomas até então inéditos, e bem assim os

textos corrigidos de antigos manuscritos, numerosas crónicas e descrições históricas

referentes a épocas antigas e modernas.

São seis os autores que, sucessivamente, empreenderam e concluiram este notável traba-

lho, a saber: Henrique Flórez (vols. I a 29), Manuel Risco (vols. 30 a 42), Antolin

Merino e Fr. José de La Canal (vols. 43 a 45), Pedro de Sainz de Baranda (vols.

47 e 4S), c Vicente de La Fuente (vols. 49 e 50).

.\lguns dos vols. são adornados de gravuras, e outros de mapas geográficos, tudo aberto

a buril em chapas de metal.
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Colecção completa. Belo exemplar ; todos os vols. com encadernação uniforme, embora

executada por grupos em épocas distanciadas.

Estimada e multo rara, sobretudo no óptimo estado em que este nosso exemplar se

encontra.

Para descrição mais minuciosa deste notável trabalho, veja-sc Salva (n.o 2945 do Cata-

logo da sua opulenta biblioteca).

l^eO-Flores (Pfrfro)—ROMANCEliO ;l
GENERAL,. . Madrid, Afw 1614.

(Do froníispicij damos a exacta reprodução foto-zincográftca que segue);

If^^oi^
c^

ROMANCERO
GENERAL, EN
QVE SE CONTIENEN TODOS

losRpmanccscjuçandanimpreffos

AO%A NV,EV AM -E N T

E

Anaàiào , ) emendado por

Pedro Flores,

Ano

En Madrid,por Juan de la Cueíia,

.AcoíU de Migitel Moriintt,

Víndefe cn U caUs mayorâ lai gradas de S.Fdipe.

(O oriyvuit mede ITSxIOS""")

In-i." de IV IT. (prels.) iniiiiis., 499 nums., e mais Vil iuuiní,., fiuaia, para

a ^'TABLA DE LOS || ROMANCES QVE SE ||
conlienen en este Romancero

II
General.» E.



AZEVEDO -SAMODÂES 351

Na frente da primeira fl. prel. o titulo ou frontispicio reproduzido acima em < fac-si-

mile» ; o verso da mesma ti. está em branco; na fl. II, a «Licencia. > e outras peças

de consentimento para a impressão da obra; na frente da III, a "TASSA.» e a de-

claração : «Tiene este iibro ciento y veynte y cin
|I
co pliegos, que conforme a sti

tassa 11 monta vn ducado.» ; e no verso da mesma fl. III e em toda a IV, o Prologo :

«MIOVEL MAR-lltinez Bibliopola. |i Al Lector.» (subscrito no fim pelo dito Miguel

Martinez).

A impressão das peças prels. é executada a toda a largura das paginas, e o restante

texto do volume a duas colns. por pagina.

Todas as pags. são orladas de um filete ; e as duas colunas de cada pag. divididas por

outro filete.

Quarta edição deste precioso e estimadíssimo Romancero general colegido por Pedro

Flores; de todas a mais completa e por isso também a mais estimada. Os exempla-

res são extremamente raros; Salva, querendo salientar este facto e em remate á des-

crição que dá das mesmas edições, diz, a pag. 159 do excelente Cataloga da sua ri-

quíssima Biblioteca, o seguinte :

« Ocioso es encarecer la estraordinaria rareza de todas las impressiones dei

Roma/ueto general: basta dicir, se considera feliz el que possue cualquiera de

ellas completa, contentándose muchos con tener trozos ó fragmentos. Asi es que

los adicionadores ai Ensayo de a;ia bib. de Oallardo suponem carecer de Tabta

la impression de 1604
;
prueba de que, á pesar de haber examinado muchas y

selectas bibliotecas, no ham conseguido tener un ejemplar de dicha impression

de 1604.»

O nosso exemplar está optimamente conservado, salvo um peq. defeito (falta de algumas

letras) na parte superior da fl. 183, e outro no canto inferior da fl. VI! da Tabla

(ultima do volume) ; ambos, porem, de fácil restauração. -Aproolavol e raris"
simo.

Flores [B. Jusef Miguel de]— Veja-se : Cionictis...

I2bl— Floro de Pariz (P. /Nisi/)— Ritual das religiosas capuchinhys chaiuadas

Kilhas da Payxain, da pritnfyra Regra de Santa Clara. Priíiieyra, e se- , (•—^^^
íiundã parte. Traduzido de francez em poituguez para uso das Religiosas ^ '-' <~^

Capiichinhas do Convento do Sunto Crucifixo da Cidade de Lisboa, Por

húa indigna Filha da mesma Casa .. Composto pelo.,. LiAoa, Na Olfic.

de António Pedrozo Galram. . M. DCCV. ín-4.° de XII-462 pags. E.

Pouco vulgar no mercado. Belo exemplar.

Fios sanctorum —Veja-se : gturo in lígeiíba (C-st£ Ijc o) .

126'2 — Foéx (Gustive) -Manuel pratique de viliculture pour la reconslilution //C ^ r~^
des vignoliles méridionaux. Vignes aniéricaines—Submersion— Planlation

dans les sab'es; par... Montepelier, Coulet ,. 18S4. In-8 " de X-302 I

pags. E.

1263-Fogaça (/ouo)—REL.AÇ\.M
|| BREVE E VERDADEIRA 11 das couías mais

notaueis que aconlece-
\\
ram no memorauel cerco da muito ||

nomeada ci-

dade de Paris, &, defen- || iam delia pollo Duque de
i|
Nemur contra o H ^

Vandoma.
|| «1 Trellad ido de Francês em

1|
Português por loam ||

Fogaga. /A ^C^
II |B II LISBOA, II

Imprefso cem H:en^a por
||
Ballhefar Rtbeiro.

\\
SI. D. ^C.

(irm). In 4." de 28 11". nunis. na frente. B.

Na frente da primeira H. o titulo que fica transcrito acima ; no verso as LICENÇAS,
a primeira das quais é de hr. Bartolomeu Ferreira; e nas restantes ff o texto da
Relaçam.

Opúsculo interessante e, devido a curiosidade que o assunto nele versado oferece e i

íua extrema raridade, verdadeiramente precioto.
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Sousa Viterbo legistanclo-o no seu curioso trabalho -D. Fr. Bartholoneu Ferreira, e re-

ferindo-se a um outro exemplar (então único conhecido), diz, em anotação á descri-

pção do mesmo exemplar, o seguinte, que bem demonstra a suma raridade do ío-

lheto;-<<Ex.: que pertenceu á Bibliotheca da Congregação do Oratório; hoje na real

Bibliotheea d'Ajuda. É talvez único..

O nosso exemplar, que é, portanto, o segundo que se conhece, acha-se espelhado e um
tanto 011 quanto enfraquecido pela humidade que apanhou.

ESPÉCIE BIBLIOGRÁFICA MUITO APRECIÁVEL E DE PRIMEIRA RARIDADE.

I2(j4— Folqman (Car/o.s) — Granimnlica hollandeza, ou arte compendiosa para

/, Inim porlugiiez apren^Jer a lingiia hollandeza. Com hunia nonienclatMia

/9 ^ O â curiosa, vaiios diálogos, e hiima CoUecçào dos mais selectos Provérbios

de ambas as línguas, Pelo Padre .. Lisboa: Xn Ofjic. dos Herd. de António

Pedroso Galram. M. DCC. XLIl. In-8." peq. de XVI-127 pags. E.

Primeira edição. Muito rara.

1265-Folque (FíÍ!/)/)f) -rietl3xões acerca de algumas irregularidades... no

' Diíirio dos Trabalhos da DemarcaçSo dos limites... na America Meridio-

nal...—Veja-se : CoMecfão de wo/iciís. .

.

i'266—Fonseca (P. Francisco da)
|
EMBAYXADA Do Conde de Villaimayor

^ FEIiNANDO TELLES DA SILVA De Lisboa à Corle de Vienua, E Viagem

/4fj (ry c>
^'^ íiainha Nossa Senhora D. MARIA ANNA DA ÁUSTRIA, de Vienna á

f ^^ Corle de Lisboa. Com huã sumaria noiicia das Províncias e Cidades por

onde se f z a jornada. . . Km 1 í.niia : Na Ojjio. de João Di yj lúirner, 1117.

iii-S." peq. de VIII IT. (prels.) innms e 491-1 pags. E. {jxru )

.Apreciada. Pouco vulgar. Bom exemplar.

/ , /•— l'267 ÉVORA GLORIOSA. Eí'l LOGO Dos quatro Tomos da Évora lllii;-

/.^ -dx ô C> < Irada, qut) compõe o li. P. M. Manoel Fialho da Companhia de JESU. Es-

crilta, acrescentada, e amplificada pelo P. Fiancisco da Fonseca da nie.=;-

iiia Companhia .. r,oma... .\a Officina Komarekiana. Anuo de. MhC<'.

XXVIIl. (1729). I-i fui. de VI n. íprels.) inuins. e 4í't pags. E.

Obra clássica, muito apreciada e rara.

l;268-Fonseca (P. João d«).— Escola da doutrina chrlstam.eni que seeiuiiia

.. o que he obrigado a saber o christam. Ordenada por mo In de Dialogo en-

i9ti Ó ^ ''" "^""s Esludanles hum Filoz"fo, por nome Marcelino, 'õ' outro Theolo-^ go, por nome: Diodoro : Com exemplos accomodados ás matérias, que so

I ratam : Composta pello Padre iM. Joam da Fonseca, Religiozo da Compa-

nhia de Jesu : Dedicada ã Puríssima Virgem, Glorioza Rainha dos Anjos,

Maria Santíssima Senhora Nossa da Victoria. Ecora. Com us licenças ne-

cessárias na OiJic. da Viuvefsidade Anuo di IfSSS. In-4." de IV li. (prels.)

inums., 477 pags. e mais 3 de Índice. E.

Clássico. Estimada e não vulgar.

1269 Satibfaçatn de agvçravos, e conf.isam de ving-itivos, por nidit'! il''

a .. y .->^
Dialogo entre um Hermitain, & hum Soliado. Dividido em dois tr^dados

*> %(^ _) CJ com exemplos, 'Ô' historias notáveis en cunfirmaçam do que praticara.

Euora Com as Ucenças necessárias, na Ojjic. da Universidade. .\nno de

1700. In.4.»de XVI-i58x pags. E.

Estimada. Pouco {requente. Bom exemplar.

/ ~ 1"^70 Sylva moral, e histórica, que contem a fxplicagam, tiiscursos ino-

JÁJl\ ^ ''^^* ^^ diversas matérias, confirmadas cora seis centúrias de exemplos
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escolhidos, & historias selectas. Lisboa. Na Offic. rh- Miguel Manescal. ..

Anno de M.DC.XCVI. In-4.» de X ÍT. (prels.) inums., 736 p.igs. niims. e

mais IV ff inurns., com o índice. E.

Estimada. Exemplar com deleito na primeira e na ultima folha. l'ouco vulgar.

•1271—Fonseca {Pedro José da).—Diccionario porlugiiez, e latino impresso no • .

anno de M.DCG.LXXI... Author... Lisboa: M.DCCCXV. Na Officina d* /^ O O
Simão Thaddeo Ferreira... In-fol. de VI11-65S-I pags. E.

1271-A A mesma obra: Quinta edição, mais correcta, e accrescenladacom 7/ ^ /

quatro mil vocábulos indicados por asteristicos. Lisboa: Typ. de Ant- Joee A^ >" -^ ^
da Rocha... 1S39. In-fol. E.

1272— Fonseca Borralho (Manuel da). —Luzes da poesia descobertas no

Oriente de Apollo nos influxos das Musas divididas em Ires Luzes essen-

ciaes. Liiz primeyra. Da medida, e consonância da poesia. Luz segunda.

Do Ornato da poesia, e figuras que n'ella cabem. Luz Terceyra. Do Espi-

rito da poesia, e erecçam do conceyto. Lisboa: Na 0/Jic. de Fellippe de

Sousa Vilíela. 1724. In-á." de XV1I1-24Í-2 pags. E.

Apreciada e pouco vulgar.

1273—Fonseca Henrique {Francisco da).— Ancora medicinal para conservar a

vida com saúde, Escritta pelo doutor... natural do Mirandella, medico y f~^ ^ C>
do... Rey de Portugal D. João V. Segunda impressam correcta, e aug-

mentada pelo seu Author (Vinheta ornamental). Lisboa, Na Ofjic. de Do-

mingos Gonsalves. M DCCXLIX. Com todas as licenças necessárias. In-

4." de VIII pag. (prels.) inums. e 280 nums. E.

As VIII pags. ]3rels. compreendem ; frontispicio ; Prologo «AO LEITOR» ; c « ÍNDICE.
DAS SESSOEN3, E CAPÍTULOS deste Livro.

Clássico. Obra estimada. Edição pouco vulgar. -A cdiç.ío primitiva é também de Lisboa

Occidental. Na Offic. de Miguel Rodrigues .. . MDCCXXXI, iu-S.o de XVI-536 pags.

1274 Aquilegio medicinal, Ein que se dá noticia das agoas de Caldas, Q'
^"In- O r)

de Fontes, Rios, Poços, Lagoas, e Cisternas, do Reyno de Portugal, e dos -^-^

Algarves, que ou pelas virtudes medicinaes, que teni ou por outra al-

guma singularidade, são dignas de particular memoria. .. Lisboa Occiden-

tal, Na Offic. da Musica. M.DCCXXVI. (1726). In 8.» peq. de XV ff.

(prels.) inums., 288 pags. nums. e mais XI ff. inums., de Índice. B.

Tratado apreciado e pouco vulgar.

Fonseca Soares {António (ia).—Veja-se.- Chagas {Fr. António das).

1275— Foral da cidade do Porto, de 20 de junho de 1517. (Escudo d'armas ^ S (^
do reino). Porto. Na Offic. de António Altares Ribeiro. Anno de 1788.

In-fol. de 33 pags. B.

D'estc Foral parece não haver impressão anterior a esta. Não vulgar.

1276— Forcade (Eugène).—Études historiques, par.., Paris: Michel Lévy 7r\ J O
Fréres... 185.3. In-8." de IV-XI-428-I pags. E.

1277— Forir {H.).—Dictionnaire llègeos-français, par.,. Liége: Impr. et Lith. /"/^ cP cJ
E. Severeyns . . . 1874. In-S.», 2 tomos de XV-UO e 786 pags. E.

Í278-FORMA, E H VERDADEIRO ||
TRASLADO DOS PRIVILE-

1
gios con- , /ú^

cedidos aos Cidadões, &
1|
moradores da Cidade || de Braga.— S. ind. de I., ^^õ^ ^ *=^

/íem de áala da impr. {1635?). In-4 " de 78 ff. nums. na frente. E.

?3
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Não tem froiitispicio propriamente dito; o titulo transcrito acima vem no alto da frente da

primeira folha, encimando o texto. Este consta dos vários Privilégios que, em diversas

épocas, foram concedidos aos bracarenses. O ultimo remata d'esta forma : «Dada em
esta dita ci ||

dade de Braga por nôs assinada sob o sello,
1|
qna ante nós serne, aos oyto

dias dias (sic) do mes de janeiro de mil, seiscentos, ]1 d- quarenta, <f dous aios Sal-
.

uador Dias escriuão da Camará os escreuy & a sinejW Salaador Dias. II Simão...»

Os dizeres que vão em itálico acham-se no exemplar em letra manuscrita, contemporânea

da impressão do livro.

Em parte alguma do volume é declaiado o local ou a data da impressão da obra, que,

não obstante, se supõe efectuada em 1635. Porém sugere-se-nos advertir aqui, que se

os dizeres manuscritos e rubricas que este exemplar apresenta, n'êle foram filmados

logo após a impressão, esta então deve tèr sido executada, como é natural supôr-se,

por fins de 1641, e não em 1635 como se tem crido até agora.

Compilação verdadeiramente interessante e muito apreciada. Edição primitiva. RARÍS-
SIMA. Belo exemplar.

1279— Fonseca Serrão Velloso {['edro)—CoUecção de Listas, qtie contem os

nomes das pessoas, que ficarão pronunciadas nas Devassas, e Summa-

J2
'-^ Jl r) ry rios, a que mandou pi oceder o Governo Usurpador depois da lieroica con-

£^ <_^^^ tra-revolução, que arreteniou na mui nobre, e leal cidade do Porto em
16 de Maio de 1828, nas qnaes se fnz menção do destino, que a Alçada,

creada pelo mesmo Governo para as julgar, deu a cada uma delias. Ofle-

recida, e dedicada a S. M. I. o grande, e immortal Duque de Bragança,

regente em nome de S. M. F. a Senhora D. Maria 11... pelo Bacharel,

Pedro da Fonseca Serrão Velozo. Porto. Tijp. da Viuva Alvares Ribeiro &
Filho. 1833. In foi. do IV-lV-235 pags. E.

Não vulgar e de grande interesse historico-politico.

1280—Forrester [José Jcimps)— Memoria sobre o curativo da moléstia nas vi-

í'' ^ deiras, por... (Barão de Forrester, em Portugal)... Porto: Tijp. Comnwr-

cial. . . 1857. In-S." de 36 pags. B.

Opúsculo pouco comum. Adornado de uma estampa, impressa em separado.

1281— Fouquef (Jl/arfa)«e)— Recopilação de remédios...— Veja-se: Suldnnha de

Athvquerqve de Mattos Coutinho e Ncronlia {João).

1282- Fox, Jun.f (Ilt ,íí»/)—La Bigatella ; or, Delineations of home scenery.

A desciiptive poern. In Iwo parts. Wilh Notes, criticai and liistorical.

By... London: Pnn!(d fir T. Conder... IsOl. In-8.° de XXIÍ-II-201-IlI

pags. E.

Poema estimado. Primeira e excelente edição, adornada de lindos cabeções e florões de

lemate alegóricos, gravados a buril em chapas de metal (Isaac Taylor dei. et sculp.

Colchester). RARA. Bom exemplar.

1283-Fragoso (Jimii)—DlSGVHSOS
|| fV» DE LAS COSAS (^ 1| Aromáticas,

arboles y fru tales, y li
de otras muchas medicinas fim-

||
pies que fe Iraen

de la índia ||
Oriental, y firuen ai vfo,

|| de medicina,
||
AVTOB EL LICEN-

y^ , CIA
II
do luan Fragofo medico, y cyrugiano de

j]
íu Mageftad.

|1
(Marca do

^ C^ impressor, gravada em madeira) 1| CON PRIVILEGIO.
|1
Impresso in Ma-

/Â

'/<^ò o

íoolo^
drid en cafa de Froiicifco ||

Saiichez. ATw. Iõ72. \\ VencJcfe em cafa de Sehof-

tian Yttoíiez Htríro en Corte. In-8.'' peq. de VIII ff. (prels.) inums., 211

nums. na frente e mais XVII inums., finais. E.

At VIII folhas prels. inserem as seguintes peças : frontispício (verso da folha em bran-

co) ; Visto de El Doctor Ortega; «ERRAT.XS.» (frente da H. II); Privilegio de

cEL REV.. permitindo a impressão da obra (verso da mesma H. H e frente da III)
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• EPISTOLA 11 DEDICATÓRIA. \[
A li muy alta y muy poderofa le [1 nora Dona

luana de Auftria, 11
Princefa de Portugal, e infanta

|| de Cartilla, Tu menor cria lido,

el Licenciado
II
Fragofo.» (verso da mesma 11. lII e toda a IV); Prologo ai pia-

doso II Lector.» (ti. V); «Sumario de los dif- [i curfos contenidos nefte 1! prefente li-

bro., (ff. VI e VII); e listas de «LOS AVTORES DE I' quien eneste libro se tiaze

|lmencion.« (fl. VIII).

Na frente (o verso está eui branco) da primeira das XVII folhas finais inums. este re-

gisto : «Fue impreífo em Madrid en ca || fa de Francifco Sanchez. H Afio de. '< 1572. •;

e nas XIV imediatas e frente da XV, a «TABLA DEU las cofas mas notables defte

li-
II
bro, en que elprimer numero de||nota Ia hoja, y el fegundo

||
la plana.» O

verso da ultima 11. traz somente, no centro, a marca do impressor, já dada no frontis-

pício. Obra muito estimada e hoje RARÍSSIMA no mercado.

1234-Fragoso (Fr. Pedro; -RELAÇÃO SVMMARIA
|[
DA VIDA, MOR-

|l
TE,

MILAGRES, E CANO || MZAÇUI DE SAM CARI OS || Borihomeii Cardeal

de lanla Praxede, Ar- |1
cebifpo de Milão, l'iolector do

||
Reyno do Porlii-

gal.
II
Tir.nda fielmente dos proceílos autênticos defta caufa de Mon- 1| fe- "V/^s^ ^—íO

nhor Francifco Penia, Decano da fagrada Rota.
||
Accrccenlado de nouo hiinn

"'^

exercício quotidiano da vi-
|1
da fpiritual, tníinado do niefmo Santo no feu

Pouo.
li
Tr, duzido tudo de lingoa Tofcana em Porliigueí:i, pelo P. Meltre

II
Fr. Pedro Fragofo indigio Rtligiofo da Ordem de noíla

||
Senhora do

Carmo da Proulncia
||
de Portugal

j]
Diritjido ao Illustrilsimo & Reueren-

difsimo fenhor || Octauio Accoramluni digniísimo Collector Apo- 1|
ftolico,

com poderes de Núncio nelles Rey-
||
nos &, fenliorios de Poitugal.

||

[|
11 Com licença da fanda Inqitifi^ão, Oráinurio, & Paço, ||

Em Lis-

boa. Por Pedro Grashieck. Anuo iGle. Iii-4.° de IV IV. (prels.) inums. e 72

nums. na frente, E.

Na frente da primeira folha prel. o titulo; no verso da mesma 11. o escudo d'armas da

Ordem do Carmo; na íl. II as 'Licenças,-» ; na III a Dedicatória: «AO ILLVSTRIS-

SIMO SENHOR 11 o fenhor Octauio Accoramboni. ..> (datada e subscrita: tLisboa

nos 27. do mes de Mayo, \\
Anno 1616. I! De V. S. illurtrirsima & Reuerendifsima H

humilifsimo orador 11 Fr. Pedro FragoCo..) ; e na IV o «PROLOGO AO || LEITOR.

>

Na primeira II. numerada vem outra Dedicatória : «OS PROCVRADO-
1| RES DEPVTA-

DOS SOBRE
II
a Canonifação de fam Carlos Bor- 11 ihomeu, Cardeal de Tanta Pra-ll

xede, 6í Arcebifpo de || Milão, i' A Ínclita cidade de Milão.»

O texto da Relação propriamente dito, que é impresso a duas colns. por pag., decorre

nas ff. 2 a 67. Nas 68 a 71 e frente da 72 vem inserto o «INDEX
i;
DOS CAPITV-

LOS
II
DESTE LIVRO.», ao qual se segue, como que a rematar, este outro registo

tipográfico; «Acaboufe de imprimir efte liuro com todas H as Licenças necefrarias,

aos 24. do mes 11 de Mayo do anno de 1615. H f/n /.iséoa. 11 Na Officina de Pedro

Crasbeeck.>

O verfo da mesma fl. 72 é ocupado por uma gravura aberta em madeira, representando

a Virgem do Monte Carmelo entregando o escapulário ao santo. Tem pela parte su-

perior estes dizeres ; «Regina ; e pela inferior, estes outros «Carmeli.»

O frontispício é adornado de tarja impressa cora pequenas vinhetas tipográficas de or-

namento, simetricamente dispostas.

Livro clássico e apreciado. Excelente edição. Bom exemplar. MUITO RARO.

128.Õ— Franceson (C. F.)— Nuevo Dicclonario portátil de las lenguas espauola

y alemana, tan completo como los mejores de laiiiiino maior, y en el cual

se ha seguido Ia nueva ortografia sancionada por la Real Academia Espa-

uola desde el ano de 1815. Por... En Leipsiqve: Por Frederico Flei$cher,

l.ibrero. In-8.» peq , 2 vols. de VI-854 e VI-760-1I pags. E.

O Tomo I compreende o Diccionario Espaiiol-aleman ; o II o .\leman-espafiol.- Exem-
plar bem encadernado.

/^'í^'
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l<ffoA

Francia y Acosta [Francwo)—Veja-se: GoncaXves de Anàrada (Paulo). ^

1286-Franckenau {Gerhardi Ernesli de)— Bibliotheca Hispânica hislorico-ge-
^

I neaiogico-lieraldica. (Marca do impressor gravada a buril em chapa de co-

// líL C> O b"^^)- -í ¥''«' SunijoíiÒMS Maur. Cergii Wddmanni,.. Anno M DCC XXIV.

J-f ^ ^ In.4.» de VI1I-412-XXYII pags. E. •*

Na pag. V prel., encimando uma Dedicatória a D. Joanni António de Boxadors, Comiti

de C.avella, um cabeção gravado a buril e tendo no centro o busto do referido titu-

lar; no alto da primeira pag. num. um outro cabeção, alegórico e também aberto a

buril.

Tratado bibliográfico interessante e multo raro.

1287— Franco (P. ^wíonio).—ANNUS GLORIOSUS
||
SOCIETATIS

|1
JESU

|| IN ||

LUSITÂNIA
II
(;omplectens |1

Sacras Memorias illuítriun
1|
Viroriim, qui vir-

lutibus, ludoribus, fanguir.e || Fidem, Luíitaniam, & Societatem JESU,
||

IN
II
Afia, Africa, America, ac Europa

||
feliciílimè exornarunt, ||

Succinctà

^^ narratione congellas |1 A 1| R. P. ANTÓNIO FRANCO
||
Ejufdem Socielalis

Theologo.
11
(Grupo de peqs. vinhetas tip. de ornamento)

1|
Ciim Superio-

rum Permiffu, ac Privilegio S. Ccef. Cath. Naje/taiis,
||
(Linlia de peqs.

vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas)
||
VIENN^

AUSTRI/EV, Suniptibus Joaii. Mich. Chriftophori, Bibliopolce Acade.mi-

ci,
II

nilff iirm |5oljIinnrrtt apud Anchoram auream. || ||
Typis Joan-

nis Baptistx Schtlgtn, Univerfitatis Typographi, \\
ANNO M.DCCXX.

In-4.° de YIII pags. (prels.) inums., 780 nums. (a duas colns. de impres-

são, cada) e mais XXII-IV inums., finais. E.

As VIII pags. prels., compreendem: frontispício (pags. I e II -esta está em branco); De-

dicatória : «CHRISTO
|1
Rerum omnium Domino, |1

AC
||
DEO SUPREMO, |1

De Crucs

SuspEN5o.> (pags. Ill a V); ^Pra-fatio ad Lectorem (VI e VII); «Facultas R. P. Provin-

cialis per Austriam.» (datada e subscrita: « Vieimcc Auftrice die 27. No- \\
vembre. Anui

1710.'): ^Facultas R. P. Provincialis per Lufitamiam.» (datada e subscrita: «Datum

Ebors 23.
i;
Decembr. Anno n\l.\\Antonms de Souza, iinp.' ; e iCENSURA.t

(pag. VIU).

Nas .XXII pags. imediatas ás 7S0 nums. o <INDEX ALPHABETICUS- ; o <INDEX CHRO-
NOLOaiCUS-; e a ^Errata Notabiliora.' ; e nas IV finais (que parecem de impres-

são efectuada em Portugal): «ERRATA CORRIGENDA..).

O titulo no frontispício é impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Livro notável a vários respeitos ; mas sobretudo pelas interessantes e por vezes bem

extensas biografias que dá dos jesuítas que missionaram na Ásia, Africa, America

e Europa nos séculos XVI e XVII e ainda em parte do XVIII.

Também muito curioso e de notável merecimento para a historia do BRASIL. -RARÍS-
SIMO. Belo exemplar.

1288 IMAGEM
1|
DA

||
VIRTUDE || EM O NOVICIADO DA COMPANHIA

i|

DE
II
JESUS

II
DO REAL COLLEGIO DO ESPIRITO

1|
Santo de Évora do

Reyno de Portugal.
|| Na qual se contém a fundaçam de/ta Santa Cafa,

. vida de feu \\
Fundador, ^ mais fervas de Deos: que nella, cu foraõ

\\

I 9,^CÍl C^ Meftres, ou Difcipidos,
\\
OFFEBECIUA || A' VIRGEM SENHORA

|1
DOS

1|

f, 0^ ^ MARTYRESIINA SUA DEVOTÍSSIMA IMAGEM, QUE SE VENERA
||
na

Capella grande de Santo Noviciado de Évora, copia da que
|i
pintou S. Lu-

cas. || PELO PADRE ANTÓNIO FRA.NGOIlda Companhia de JESVS, que

foy No- II
viço, & Meftre na mefma Cala.

||
(Marca emblemática da Comp."

de Jesus, tendo no centro as iniciai.s: I // S) ||
LISBOA,

||
Na OBicina Real
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DESLANDESIANA
|| U

M.DCCXIV.
|i Com todas as licenças neceffa-

rias. In-fol. de XX pags. (prels.) inums. e 886 nuiiis.

As XX pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo (pag. I-a II está era branco) ; De-

dicatória: .A' VIRGEM senhora:: DOS
II
MARTYRES

11
NA SVA DEVOTÍSSIMA

IMAGEM.... (pags. Ill e IV); .PROLOGO H AO LEYTOR.. (V a Vil); .PROTESTO
II
DO AUTOR.. (VIII); .ÍNDICE

1
DAS VIDAS, QVE SE CONTEM NESTA

!|

obra.... (IX e X); .ÍNDICE H PELOS DIAS DOS MEZES, DOS VARGENS H Illuf-

tres que fe contem nerte tomo do Noviciado de Evo-l|ra...» (XI e XII); .ERRA-
TAS.

II
O paragrafo vem muitas vezes da pagina antecedente.. (XI U a XV e parte da

XVI) ; <ALGUNS LUGARES, QUE SE ACHARAM DEFEITUOSOS,
\\ fe corrijam

peto feguinte para a boa certeza da tiiftoria.' (restante parte da XVI) ; e .LICEN-
ÇAS.. (DA ORDEM-Do Santo Ollicio-Do Paço) (XVII a XX).

O texto da Obra propriamente dito, que remata com um tiorão decorativo (alegórico),

aberto em madeira, decorre nas pags. nums. 1 a 8S2; inserindo as 383 a 886 o «I.N-

DICEllDE ALOVNb EXEMPLOS DAS
||
Virtudes :....

IMAGEM
II
DA

||
VIRTUDE || Em o Noviciado da Companhia de

||

JESU
II
NA CORTE DE LISBOA,

i|
EM QVE SE CONTEM A FUNDAC,AM

DA CASA,
II

ô- os Religiofos de virtude, que em Lisboa foraò Noviços.
||

OFFERECIDA 11 A'
||
VIRGEM SENHORA

||
DA |1

ASSU.\IPÇ.\0
||
Padroeyrado

mefmo Noviciado.
||
PELLO

|| P. ANTÓNIO FRANCO || Da Companhia de

JESU
II
Noviço, que foij na mefma Casa.

||
(Marca emblemática da Corap"

de Jesus)
I|
COIMBRA:

||
|1 NO REAL COLLEGIO DAS ARTES DA

COMPANHIA DE JESU,
||
ANNO M.DCC.XVII. || Com todas as l.cenças ne-

ceffarias. In-fol. de XVI pags. (prels.) inums., 979 nums. e mais uma
inum., final.

Nas XVI pags. prels. as seguintes peças : titulo (pag. 1-a II está em branco); Dedicatória :

.A'
II
VIRGEM SENHORA IDA

II
ASSUMPÇÃO

II
Padroeyra do Noviciado de Lis-

boa. . (III e IV) ; .INTRODUCÇAÕ.. (V a VI) ; PROTESTAÇÃO ||
DO AUTHOR.

.

(VII); «LICENÇAS.. (Da Ordem-Do S. Officio-Do Ordinario-Do Paço) (VIII a

XI); «ÍNDICE
i,
DOS SERVOS DE DEOS, QUE SE || contem nefta obra.... (XIII-

a XII está em branco-e XIV); .ÍNDICE || PELLOS DIAS DOS MEZES DOS VA-

RGENS
||
Illurtres, q Te contem nerte tomo do Noviciado de Lis-

|i
boa...» (XV e

XVI).

G texto da obra propriamente dito corre nas pags. nums. I a 962 ; nas 963 a 976 vem

:

«CATALOGO
11 DE ALGUNS ESCRITORES DA |1 noffa COMPANHIA, que foraõ

Noviços
II
em Lisboa.. ; nas 977 a 979 o . ÍNDICE ,1 DAS VIRTUDES...., e ni inum.

final as «ERR.ATAS..

IMAGEM
II
DA Ij VIRTUDE

|1 EM O NOVICIADO DA COMPANHIA
||

DE
II
JESUS

II
DO REAL COLLEGIO DE

|| JESUS de Coimbra || EM PORTU-
GAL 11

Na qual fe contem as vidas, & fanctas mortes \\ de fmiitos homens
de grande Virtude, que na- W qnella Sanctacasafe criaram. |1

OFFERE-
CIDA

II
A SENHORA

|| DA || VICTORIA, || PADROEIRA DO MESMO NOVI-

CIADO.
II
PELLO P. ANTÓNIO FRANCO ||

da Companhia de JESUS |1 PRI-

MEIRO TOMO
II
(Vinheta alegórica figurando duas águias unidas, tendo no

centro as iniciais emblemáticas da companhia de Jesus : I H S)
\\ ||

ÉVORA,
II
Com as licenças neceílarias na OfBcina da Universidade. Anno

de 1719.— In-fol. de XVI pags. (prels.) inums. e 8S6 nums.

Na primeira pag. prel. o titulo; a II está em branco; na III a Dedicatória: .A VIR-
GEM SENHORA 11 DA ::

VICTORIA .: PADROEIRA DO NOVICIADO H de Coim-

bra.. ; nas IV a V uma .INTRODUCC.AM 1|
AO LEVTOR.. ; na VI uma . PRO-

TESTAC,AM
II
DO AUTOR..; nas VII e VIII o «ÍNDICE

1|
DOS RELIGIOSOS,

CUJAS VIDAS
II

fe contem nefte tomo...; nas IX e XI o « INDEX || PELLOS DIA»
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DOS MEZES DOS VARO- || es illurtres, que Te contem nefte tomo do Novici- 1| ado

de Coimbra....; nas XI a XIII as «ERRATAS.»; na XIV as « LICENC.AS
|1
DA

ORDEM.» (datada e subscrita : «Dada em Lisboa aos 9 de Abril de 1710. |1 Francifcus

Tavares.'); e nas XV e XVI a .LICE-NCiA |]
Do Sancto Onicio.- (Do Ordinario.-e do

Paço.).

Nas pags. nums. 1 a 853 o texto da obra propriamente dito, e nas 854 a 856 o «ÍNDI-

CE
|i
DAS VIRTUDES..

No fim da pag. 853, rematando o texto, uui tlorão decorativo de remate, gravado em
madeira.

IMAGEM... NA QUAL SE CONTEM AS VTDAS, E VlB-\\iu-

OO

f/es rfe niuytos Religiosos, que nefta Santa Casa foraò ||
Noviços. SE-

GUNDO TOMO. (VitiheUi com as iniciais emblemáticas da Comp-'' de Je-

sus: IH S)
il
COLMBHA,

ll || N(J REAL COLLEGIO DAS ARTES DA
COMPANHIA DE JESUS

i|
Anno 171». Com todas as Licenças neceffa-

rias. In- foi. de XVI p.igs. (prels.) inums., 785 nums., além de mais II

inums. 6 uma em branco, finais. — Os 4 vols. ou partes. E.

As XVI pags. prels. compreendem: titulo (pag. I-a U está em branco); «INTRODU-
CC.AÕ... (Ill a V); «PROTESTO

II
Do Autor. (VI); .LICENC,AS. (Da Ordem-

Do Santo Otlicio-Do Ordinario-Do Paço) (VII a X); .INDICEUDOS RELI-

^ OIOZOS, CUJAS VIRTU-|'dcs fe efcrevem nefta Obra.. (XI e XII) ; e .ÍNDICE
||

PELOS DIAS DOS MEZES DOS PA- 1| dres, & Irmãos, que fe contêm nefte Se-

gundo Tomo 11 do Noviciado de Coimbra, & no Additamento,
||
que vay no fim do

Tomo...» (XIII a XVI),

Nas pags. nums. 1 a 609 decorre o texto dos livros contidos neste volume ; nas 610 a

627 um .C.\TALOQO
i;
DOS ESCRITORES, QUE NESTA U Santa Caza foraõ Novi-

ços ; Obras que com-
1|
puzeraõ..; nas 623 a 780 o «ADDITAMENTO H DE VIDAS

1|

EXEMPLARES, UE MEMORIAS U DE ALGUNS RELIGIOSOS DA COMPANHIA
DE JESU em Portugal, pertencentes aos três Noviciados H defta Província.

|1
Pelo....

(abre por uma «ADVERTÊNCIA AO LEVTOR-, a qual se encontra inserta na pag.

628); e nas 781 a 785 o «ÍNDICE H DE ALGUNS EXEMPLOS RAROS || de Virtudes,

que le contêni nefte Tomo ... (remata com um florão, gravado em madeira). As duas

pags. inums. finais inserem as «ERRATAS», as quais rematam com uma vinheta ou

tlorão decorativo, tendo no centro as iniciais emblemáticas da Companhia de Je-

sus : / ff S, e a divisa : SUB UMBRA ILLÍUS.

Em todos os quatro volumes o texto das pags. nums. é impresso a duas colns. por pa-

gina; c os titulos nos frontispicios dos dois primeiros, a linhas alternadas, a preto

e a vermelho.

Crónica importante e muitissimo estimada; uma das obras mais interessantes e valiosas

que possuímos para a historia da Companhia de Jesus em Portugal. Os quatro volu-

mes reunidos são extremamente raros pelo que, nestas condições, só de longe em
longe aparece algum exemplar no mercado. O nosso exemplar, embora não tenha as

encadernações todas uniformes, encontra-se optimamente conservado.

•1289 SYNOPSIS
|| ANNALIUM || SOCIETATIS || JESU H IN || I.USITA-

-NIA
II
Ab II

Anno 15'i0.
||
usque ad

|! Annuni 1725.
||
Aulhore |] R. P. ANTÓ-

NIO FRAMjO
II
Societatis ejnsdetn

j;
Sacerdote. |] || Ávgnstce-Vindeíi-

corum d- GrceLii.
|i
Sumphbus Plulippi, Martmi, & Joamtis Vtilh, Hceredvm.

||

Anno M. DCG. XXVI. In-fol. de XII pags. (prels.) inums. e 466 nums.,

afora mais 48 inums. e 9 nums., finais. E.

As XII pags. prels. inserem: titulo (pag. I-a II está em branco); Privilegiuni Caefareum»;

Visto de Michael Atigelus Tamburiíuis (datado de sRoniae 3. Decembris 1723.»') (III);

Dedicatória: « CHRISTO |1
Reruni omnium Domino, || ac || DEO Supremo

|1
De Cruce

fiisfpenfo.. (IV e V); «Pra;fatio ad Lectoreni . (VI); «Proteftatio Authoris.. (parte d.i

pag. VII); e «Catálogos |j Domiciliorum, qua funt, & pertinent ad jus Societatis
||
in Pro-

víncia Lufit.ina». (restante parte da pag. VII): «Narratío funmiatim pr;eviade || fingulis

domibus, Collegíis, Seniinariis, & Refidenliis |1 LufiLinas Provincis». (pags. VIU a XII).
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Nas XLVIII pags. inums. (imediatas as 466 nunis.) as seguintes listas: «Cataloga» H Virotum

Societatis JESU, qui ad propagaiidaiii fidem ex Lufitania ad
||
índia; regiones navigâ-

runt ab anno 1541. ad annuni 1725 qui notantur |1 hoc figno f funt passi martyrium».

«Catalogus 11 Martyrum, II
five, Viroriim Societatis JESU vcl omnimo, vel ex aliqua

ratione ad Lnfita- 1| nani Piovinciam, tamquani nialreni, rpeclantium, qni martyrio fnnt

illurtrati. Clatiorem de
|1
ipfis notitiani habet I.ector in noCtro Anrto gíoriofa Societatis

JESU in Lufitania, lliypis vulgato Vienna: in Aurtria.. - «Catalogus ||
Viroium Socie-

tatis JESU vel oinnino, vel ex aliqua ratione fpeclantiuni ad Lufitanani ||
Provinciam,

quorum pia mors est charitatis cxeicitio conlagiosis serviendo, vel ex ||
naufrágio, ad

proximornm saluti consulendnm navigationc snscepta, H vel labore alio.»- «Catalogus
I

Viroruni Societatis JESU, qni caufi fidei propogand» de Liifitania navigarnnl ||
ad

Brasillam.> -«Catalogus
II
Virorum Societatis, qui canfa fidei propagandae, & conser-

vanda; navigarunt ex Lusitânia || ad Maranoniani ab anuo 1643.» - «Catalogus |;
Reli-

gioTorum vel omnino, vel ex aliqua ratione pertinenliuni ad Lufitanani Provinciam,
||

qui libros, opus, ant opuTculum lypis m.indaiunt, vel icliqneriuit ad typographiam pa-

ratnni...»- «Catalogus Congregationum Lusitana Provinci;e.> - «Catalogus |1
Afnften-

tinm LufitanE Affi- 1| ftentix.^-etc., etc, ele. - «Index Materiarum, 11 de quibus tracla-

runt Lufitana; Provinciae Scriptores ab initio || Societatis ad annnm 1724.>- «INDEX.»

-e « ERRATA >
II
Prinius numerus paginam, fecundus nu- 1| nierum, tertius lineam

Tignificat, || errata, emendationes».

Nas 9 pags. finais inums. decorre: «INDEX. || Ciim Synopsis nihit aliud fit, quam Index

Anaalium, ne onítiia denao^\repetaiitar ; Nomina iantomo do annotamus, ut tis co-

gnitis
II
perfonarunt actiones in corpore vidcrí poffint*.

Obra importante e de muito valor para a historia das missões portuguesas em todas aj

partes do mundo. Nela se encontra relação ou memoria de todos os missionários da

companhia de Jesus martirisados na Ásia, America, Oriente, etc.

Os exemplares são verdadeiíamente raros ; nem nos consta que algum tenha aparecido á

venda, em leilões ou em alfarrabistas, desde ha muitos anos a esta parte. O presente

exemplar contem uns peqs. cortes de traça na margem das primeiras e das ultimas ff.;

no mais, em perfeito estado. -RARÍSSIMA.

1290— Franco Barreto (/odo)—Eneida portugiieza. Por João Franco Barreio.

Com os Argumentos de Cosme Ferreira de Brvm. Dedicado a Garcia de

Mello, Monteiro mór do Reyno. &c. {Xo /ím) ; Dicclonario de todos os no- (/^^^-~, '^~

D

mes próprios, & fabulas que n'estes seis livios de Virgílio se contém: ^/^-^^
com a explicação delles, para melhor intelligencia do poeta. In- 12." de

XVII fí. (prels.) inums., 139 nums. e n ais 40 inums., com o Diccionario.

Eneida portugueza. Parte II. Que contém os últimos seis livros de

Virgílio. (.Vo fim): Diccionario de todos os nomes próprios, &c. &c.

Lisboa. Com todas as licenças necessárias. Na Offic. de António Craesbeeck de

Mello, lynpressor de S. Alteza. Anno 166^-70. In-12.'' de XII ff. (prels.)

inums., 158 nums. na frente e mais 28, inums. finais, com o Viccionario,—
As duas partes em um rol. E.

Clássico. Tradução estimada. Exemplar contendo algumas ff. manuscritas. -RARA.

1291 Ortografia da lingva portvgveza. Offerecida ao S.**"" Francisco de ^-v y

Mello.. . (Escudo d'armas dos Mellos, primorosamente gravado a buril em ^J^ ^ ^^ ^ C>
ciiapa de metal por A. P,). Em Lisboa. Na Ofjicina de loam da Costa...

Com todas as licenças necessárias. ln-i.° de XVl-279 pags. e uma fl. (desdo-

brável) com uma Taboa de tocabulos,,. (falta no presente exemplar). E.

Clássica. Edição primitiva. Muito apreciada e rara.

1292 RELAC.AM || DA VIAGEM
11
QVE A FRANC.A

||
FIZERAM FRAN-

CISCO DE MELLO,
II
Monleiro-mór do Reyno, & o Doutor António

|| Coe-

lho de Carualho, indo por Embaixadores ex- 1|
Iraordinarios do muito

Çf^^
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Alto, & muito Pode- 1| rolo Rey, & Senhor noílo, Dom Ioam H o IV. de glo-

riosa memoria, ao niuilo ||
Alto, & muito Poderofo Rey de 1|

França

Lvis XIII. cogno-
II
minado o luflo, efte pre- H lente anno de

||
1641. II Dí-

BICADA A SENHORA \\
Dona Mariana lofepha \\ de Mendonça.

||
ESCRE-

VEOA IOAM FRANCO
||
Barrt-lo, Secretario do Monleiro-mór. || Com todu'

as liceiíns necefíainas.
\\
EM LISBOA.

||
Na Officina de Lourenço de Anue-

res,
II
& à fua cufla. Anno 1642.— In-4.° de IV pags. (prels.) inums. e 127

nums., afora uma em branco, final. E.

N.1 priniciía pag. prel. o titulo; n,i parte inferior da II a declarac;ão : "Efla taxado em cem

reis em papel», e nas lII e IV a Dedicatória: .A SENHORA ]| D. JWARIANA lOSE-

PHA
!i
de Meiídoça, Dama da Raynha nofla Seiítiora, & filha de Francifco de || Mello,

do Concellio de S. Mag. ;; feu Monteiro niòr, & Gene-
II
ral da Cauallaria» (é impressa

com tipo itálico e vem no fim datada ; «... Du cubículo a 7. de Nouem- [1 bto de 1641.

II
Criado de V. S. [ loão Franco Barreto.»).

O texto da Relaçam, encimado pelo titnlo- A TODOS»., termina na frente da fl. 115,

seguindo-se-lhe, do verso da mesma fl. em diante, estas outras peças ;

•COPIA DA CARTA, QUE ELREY || de França Luis XIII, mandou a Sua Mag-
||

riade elRey noffo Senhor Dom
i;
IOAM O IV.» (datada: 'Efcríta em Abbauilia

14.\\de /unho de 1641.).

.C01'IA DA CARTA QUE A RAYNHA
|| de França Chrirtianifsima efcreueo á

Raynha nofla Se- 1| nhota, de São Oermão em Laya, a 19. de || lunho de 1641.»

.COPIA DA CARTA QVE O CARDE- 1| ai Rocheliú efcreueo a elRey noffo Se-

nhor», (datada e subscrita: «£>e Abbauilla 75. de íuriho de de 1641. || Harnion Ri-

cheliii.»).

>SEQVESE O TRATADO DAS ALIANÇAS E \\ Capitulofoens com França; o

qual foy traduzido de Frãçês".

Relação muito interessante e curiosa. Estimada. Edição original. Raríssima. Belo exemplar.

1293— Francoeur (l.. B.)—Curso de mathematicas puras, trad. do francez.

Coimbra. Imp. da Inicersidade, 1838-45. In-i.", 3 vol. E.

Ii294 ^Uranographle, ou Traité élémentaire d'astronomie.. . Par...

Bruxelles. Mehne, Cans et Compagnie... Í83S. In-S." de XIV-419-XVIII

pags. E.

Acompanhada de seis estampas impressas em separado, em ff. desdobráveis.

1295— François f^èiié)— Observations sur la Philosophie de Pliistoire et le Di-

clionnaire philosophique ; avec des repenses a pliisieiírs dilHcnltés

:

Par... A Paris, Ches Pilol... M. DCC. LXX... In-8.°, 2 tomos de II-XX-

376 e II-247-IV pags. E.

Os frontispícios são adornados com uma linda vinheta alegórica (comum), e o tomo pri-

meiro com uma primorosa gravura a buril, tudo assinado : /. Q. iiiv.-M. Ftssard

scutp.-Be\o exempiar ; com óptima encadernação do século XVIII.

1296— Françoia (Laureiii)—PTenves de la religion de .lesus-Christ, contre les

Spinosistes et les Deistes. Par M. L. F. A Paris : Chez La Veiive Eitienne <£•

Fils... et Jean Herissant... M. DCC. LI .. In-12.°, 4 tomos de IV-IX-V-

420, IV-V-III e de 421 a 726, lV-XVI-568-1 e IV-XI-I-562 pags, E.

Fiasconi (César)—Espingarda perfeyta...—Veja-se: Rodrigo {Jcão).

1297—Frayssionous.Defesa do Christianismo, ou Conferencias sobre aHeligião.

/) /~) Traduzida do Original por ***** G. R. Porto: 1841. Imp. C. de J. A. G.

M. Rua da Fabrica do T. n.° 35. In-8.°, 3 tomos de IV-840, 11-315 e II-

414 pags., um em vol. E.

?^:r^
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1298— Freire {Fr. .4Mton!o).— Manval dos Evngelhos em versam parasfraslica,

e meditaçoens. I lomo (e luiico]. De todos os das Missas da vida de Cristo,

'Ó' da Virgem, ^ doutros muytos. Incluydos nos Mysterios, dos Ires Ro-

sários, eomtim ; das Almas, CT" dos Domingos, & do Denario. Dedicado a

D. Leonor de Mello Marqueza de Castello Rodrigo. Com licença. Em Lis-

boa por Vicente AUiares. 1626. E com Piiiiihr/io por dez annos. In-8.° de

Vlll ÍT. (prels.) inums., 438 num. na frente e mais 3 inums., de índice E.

Obra estimada e rara. -O frontispício é embelezado de uma peq. vinheta ornamental.

1299— Freire [Francisco >/osé— Cândido Lusitano).— Arte poelica, ou regra da

verdadeira poesia em geral, e de todas as suas espécies principaes, tra-

ia las com jiiizo critico. Lisboa. Na Olfic. Patr. de Frane. Luis Ameno,

1759. 1(1-8/', 2 vol. de XXlV-2'i3 e Vl-329-1 pags. E.

1300 ^Diccicnarío poético, para o uso dos que principiaõ a exercitar-se

na rncsia Portuguesa: Obra igualmente útil ao Orador principiante. Seu

auHior Cândido Lusitano... (Vinheta ornamen(al). Lisboa. Na Offic. Pa-

triarcal de Francisco Liiis Ameno. MDCCLXV. Com as licenças necessá-

rias. In-4.», 2 tomos de XL-407-1 e 1I-343-I pags. E.

As XL pags. prels. do tomo I compreendem : frontispicio ; Dedicatória a D. José I ; e

DISCURSO PRELIMINAR.
A ultima pag. do mesmo tomo I insere as Licenças; e a ultima do tomo II a PRO-

TESTAÇAM.
Livro estimado. Primeira edição. RARA. Bom exemplar.

1301 Memcrlas das principaes providencias, que se deraõ nc terremo- y ^
to, que padeceo a Corte de Lisboa no anno de i755, Ordenadas... por Z^ P^ ^O
Amador Patrício de Lisboa. (Logar de escudo d'armas reais). S. l. (Lis-

boa). M. DOC. LVIIl. In-fol. de XXX-S55 pags. E.

Excelente edição desta obra estimada e já lambem atribuída ao l.o Marquez de Pombal

;

enriquecida com dois lindos cabeções decorativos e outras tantas letras iniciais aber-

tas a buril em chapas de cobre. Estimada. Pouco vulgar.

1302 Methodo breve, e fácil para estudar a historia portugueza, for- / j.

mado em umas taboas chronologicas e históricas dos Heis, Rainhas e / 9? ^ ^
Príncipes de Portugal, filhos illegltimos, duques, Duquezas de Bragança,

e sens filhos. Lisboa, Na Offic. de Francisco Luiz Ameno, 1748. In-4.° de

XXXlI-336 pags. E.

^â/o^
-1303 ReflexOes sobre a lingua portugueza, escriptas por.. Publicadas

com algumas annolai^ões pela Sociídade Propagadora dos Conhecimen-

tos Úteis. Lisboa. Typ. da Soe. Prop. dos Conh. Úteis. 1842. In-8.», 3 par-

tes de XX1V-181-I ; 185-1 e 140-lV pags., em um vol. E.

A Parte L Trata do valor das palavras e correcção da GramniatUa ; a Parte II. Trata

do que pertence á pronunciação ; e a Parte III. Comprehende Ilustrações e aditamen-

tos ás Partes 1." e 2.". -Estimada. Primeira edição. Esgotada.

A mesma obra:— ... Segunda edição. Ibi: Typ. do Panorama ., _^ ^ O (-^

1863. In-8.°, duas Partes de XX-15M e lt)9-II pags., em um vol. E.

Compreende só as duas primeiras das três partes dadas na edição precedente.

1304 Vida do infante D. Henrique, escripta, e dedicada á Mags.de Fid.ma

de El-Rey D. Joseph I, N. S., por Cândido Lusitano (pseudónimo), Lisboa,
A'yf&2^
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Na Ofpc. Patriarchal de Froicisco Luiz Ameno, 1758. lii-fol. peq. de
XVI-093-2 pags. E.

Ilustrada com o retrato do Infante {C. Baquoy Sciilp.). O írontispicio é impresso a preto

e vermelho. -Apreciada e RARA. Belo e.\emplar.

Veja-sc : Horathis Flaccits [Quintus].— Arte poelica de. .

.

1305- Freire de Andrade (Jacinto).—VIBX
|| DE || DOM J0.\0

i|
DE || CASTRO |1

QVARTO VISO-REY
||
DA ÍNDIA.

||
ESCRITA POR lACINTO FHEYRE

|1 DE

^ , ANDRADA.
II
Impressa por ordem de seu Neto o Bispo

II
DOM FRANCISCO

_^^ C"^ ^ ^ DE CASTRO
II
Inquilidor Gêrol nefte Reyno, do Confelho de

1|
Eltado de

Sua Mageftide. ||
||
EM LISBOA

\\ Com todas as licenças nccelía-

rias
II
Na Oíficina Craesbeeckiana !' Anno íGõl. In-fol. de Vlll pags.

(prels.) iniims., 444 nums., e mais 50 inums., finais, com o 'INDEX
||
DAS

PRINCIPAES
11
COYSAS D'ESTA

Jl
Hiltoria.» (impresso a duas colns. por

pag.). E.

As VIII pags. prels. inserem: titulo (pag I-a II est.í em branco); Dedicatória «AO
príncipe

II
DOM THEODOSIO

II
NOSSO SENHOR., (datada e subscrita no fim :

«Lisboa 15. de Março de 1Õ51.
|| lacinto Freyre de Andrada.*) (pags. 111 c IV); Proe-

mio : -AOS QVE LEREM.» (V e VI); -ArpRovAÇOENS, e licfnças.. {-CENSURA DO
P. M. FREY IOAM DE || Vajcoiicellos, do Confelho de S. Mageftade, ^ do Ge-

ral\\do Sa'icto Oficio.-. ; •Licença do Saiicto OJicio.> ; 'CENSVRA DO CONDE\\
Camareiro Mór^ ; e Licença do Dezembargo do Paço.-') (pags. VII e VIII).

Além do mencionado, o volume contém ainda : um aparatoso ante-rosto gravado a buril

(figura um alçado com quatro colunas (duas de cada lado), encimadas por dois an-

jos que seguram o escudo d'.irmas dos Castros, colocado ao centro da parte superior

do mesmo alçado); e uma gravura tendo no centro o retrato (meio corpo) de D.

João de Castro, e no alto o escudo d'armas que vem no ante-rosto. Ambas as gravu-

ras s<ão abertas a buril em chapa de metal e estiio assinadas com o anagrama L V
(ou antes V L ?).

A pag. 59 é toda ocupada por uma gravura em madeira reproduzindo a Cruz de S.

Tomé.
Obra clássica, interessante e de certo merecimento para a historia da Índia durante o

vice-reinado de D. João de Castro. Primeira edição, mui nitidamente impressa (com

grossos caracteres redondos no corpo da obra propriamente dita, e com itálicos nas

notas e citações marginaes, que o texto apresenta em abundância). Muito estimada.

Bastante rara. Belo exemplar.

(r^O ^^^^ Nova Edição. Lisboa, Na Tijp. líollandiana. 1834... In-S." peq.
^

de VIII 341-11 pags. E.

Edição ilustrada com o retr. de D. João de Castro, gravado a buril.

1307 Vlta Joannis de Castro Indiarum Pro-Regis IV Olim ab Hyacintho

Freyre de Andrada Lusitano sermone desciiptanunc in Lalinum conversa

(J7>
O interprete Francisco Maria de! Rosso, Societatis lesu. [Vinliefa). Romw,

Ex Tijp. Rochi Bernabó, MDCCXXVIl [ITll). In-i." de VIII ÍT. (prels.)

inums., 373 ^ag<. e mais H ft". inu ns. de Inde.r no fim. E.

Tradução estimada. Bela edição, primorosa e mui nitidamente impressa em magnifico

papel. Enriquecida com um excelente retr. de D. João de Castro e com uma gra-

vura reproduzindo a cruz de S. Tomé (vem entre as pags. 48 e 49). Rara»

Freire de Andrade (7?f(i/).— Veja-se : Commentarios de...

1308— Freire de Carvalho {Francisco). — Lições elementares de eloquência

nacional,... por... Segunda edição. Lisboa, Na Ttjp. Rollandiana,

1840. In-S.o peq. de 290-1 pags. E.

^<?^

á^^
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Encadernada juntamente, a seguinte obra do mesmo autor; -/./ÇÕfS elementares de

poética nacional, seguidas de um Breve Ensaio sobre a critica litteraria... Por...

Lisboa. Na Tfp, RoUaiidiarm 1S40.' In-8.o peq. de 174-I-107-I pags.

As ultimas 107 pags. inserem : fBREVE ensaio sobre a critica litteraria, ou Metaphysica

das Bellas-Lettras...»

1309 Lições elementares de poclica nacional, seguidas de nni Breve en-

• saio solire a critica lilteraria. . . Por... Lisboa, Xa Typ. fíollandiana.

1840. In-S.» peq. de 174-107-1 pags. E.

1310 Primeiro ensaio solire iiistoria litteraria de PorUigal, desde a siui X^ ^ ^j
mais remota origem até o presente tempo, seguido de diflerenles op^is-

cidns, que servem para sua maior illustroção. . . Lisboa, Na Tijp. Rollan-

(liaiia. 1845. In-8.o peq. de 445-111 pags. E.

Estimada. Pouco vulgar.

1311— Freire de Carvalho (José Lífterafo).—Ensaio liistorico-polilico sobre a /"^

O

Coiibtiluição e governo do Reino de Portugal, . Paris: Bossange, 1830.

Jn-S.o de IV-3i4pags. E.

1312 £nsaio politico sohre as causas que prepararão a usurpaí^ão do // (^—

^

infante D. IMigiiel no anno de 1828, e com ella a queda da Carta Constitu-

cional do anno 1826. Por... Lishon, Na Imp. Nfvesiana. 1840. In-8.° de

239 pays. B.

1313 Esse! liistorico-politique sur Ia conslitution et la gouverneinent du

Roayume de Portugal ou Ton voir que ce royaume a été depuis son ori-

gine une monarctile représentative, et que Tabsolutisme, la superstition

íl rinlliicnce de FAngleterre sont les causes de sa décadence acluelle.

Traduit dii poitugais, avec des notes, des pièces additionelles et des re-

ctifications, par M. F. S. C. (Mr. Francisco Solano Constâncio). Paris.

Charles Heideloff, 18.30—(rfe limpr. de Rignoux). E.

1314— Freire de Monterroio Mascarenhas fJu.sé^— Brados do Ceo á insensibi- ^ ,

liiiade dos Homens: Ou Casos formidáveis, e horrorosos succedidos em j^ O <^
diíTerentes partes do Mundo no anno de 1717. Com hum discurso compi-

lalivo dos successos mais memoráveis do mesmo anno, que servirá de in-

lroducç''o á historia annual, ou gazetas do presente. Por J. F. M. M. (Vi-

nheta ornamental). Lisboa (kcidental. Na Ojfkina de Pasmai da Sijtva...

M. DCCSVllI. Iii-4.° de 30 pags.

Opúsculo curioso e pouco comum. — No mesmo lote estes dois outros escritos do mesmo
autor : MANIFESTO em que a Magestade Ctiristianissima delRey Luis XV, faz pvblicas

as razoens que a moverão a declarar a guerra contra Hespanha. Traduzido da lín-

gua Franceza Por... Ibi., ibi., M.DCCXIX... In-4.o de IS çn^s.- REPOSTA ao iMa-

nifesto publicado pelo Duque de Orleans para justificar o seu procedimento, assim

sobre o projecto, que propoz a ElRey de Hespanha, como sobre a guerra, que agora

lhe declarou... Ibi., ibi., M.DCCXIX... In-4.o de 12 pags.

1310- BREVE NOTICIA
\\
DA GLORIOSA

||
VITORIA |1 Alcançada no dia /y^ 5" ^

17. de Outubro
II
deste presente anno de 1732.

|| PELAS ARMAS DO SE- /
REMSSIMO REY CATHOLICO || D. FILLIPE V.

|1
nos campos de Ceuta

||

Contra as Tropas delRey de Maquinez que cercavaõ
||
a mesma Praça,

||

TIRAUA FIELMENTE
li
Da Carta circular impressa, que sua Magestade

Calholica manlou aos
||
seus Ministros re.^identes nas Cortes estrangeiras.

II
(Vinheta ornamental)

|]
LISBOA OCCIDENTAL,

\\ Na Ofíkina de Pedro
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Ferreira. Impressor da Angvslissima Rainha N. S. || || ^ídio M.

í)CCXX.\ll.
II
Co»! todas as licenças necessárias, e P-rivilegio fíeal. In-i.» de 8

pags. B.

Na primeira pagina o titulo transcrito acima, e nas restantes o texto da Noticia.

Opúsculo interessante e curioso. Publicado anónimo. RARO.

1316—EPANAPHORA 1| BELLICA, ||
EM QUE SE REFEREM OS GLORIO-*

SOS
II
progreflos das Armas Imperiaes na Itália, por

||
nolicias mais im-

~ parciaes, e mais seguras. || OFFERECIDA AO SENHOR
||
PEDRO LOPES DE

'

AZEVEDO
II
PINHEIRO PEREIRA DE SA',

II
Mogo Fidalgo da Caza ReaJ,

Senhor do Couto.. . 1!
Por J. F. M. .M

ll
(Vinheta ornamental, aberta em

madeira) || LISBOA OCCIDLNTAL,
\\
Na Olpcina de ANTOMO CORRÊA

LEMOS.
II II

Annu M.DCCXXXV.
|
Com as licenças necejfarias, e Pri-

vilegio Real. In4.° de VIII pags. (prels,) inunis, e 70 nums., além de duas

em branco, finais. E.

As VIII pags. prels. compreendem: frontispício (pags. I e Il-esta está em branco) ; De-

dicatória a Pedro Lopes de Azevedo (III a VI); e «LICENÇAS.» (Do Santo Officio

-Do Ordinário- Do Paço) (Vil e Vlll).

Opúsculo interessante e apreciado, como o são, geralmente, todos os numerosos escritos

de Monterroio. - Belo exemplar ; com ene. da época, a qual tem a lombada e as pas-

tas ornamentadas a oiro. -Uulto rara.

1317 EPANAPHORA
||
INDICA || Na qual íe dà noticia da viagem,

||

QUE
II
O ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO

|| SENHOR 1|
MARQUEZ

||

DE CASTELO NOVO
||
Fez com o Cargo de Vic-Rey ao Eftado da Índia, e

^ ^ dos
II
primeiros progreíTos do íeu governo ; e le referem

||
também os fuc-

ceílos da viagem do
|| EXCELLENTISSINO, E REV.mo SENHOR

||
D. F. LOU-

RENÇO
II
DE SANTA MARIA,

||
Arcebifpo Metropolitano de Goa,

||
PRIMAZ

DA AZIA ORIENTAL,
|;
Sua chegada, entrada e fuás funçoens Archiepil-

copaes,
II
ESCRITA

||
Por J. F. M. M.

||
(Peq. vinheta ornamental)

!|
LISBOA

II
Anno M. DCCXLVI.

\\
Cem todas as licenças necejfarias. In-4.° de 59

pags., além de uma em branco, final.

As pags, 3 a 11 inserem um «PROLOGO AOS LEITORES.»

-PARTE II.
II
Em que fe referem os progreílos que || tem feito no

governo do Eftado
||
da índia Portugueza,

|| O... ||
SENHOR || MARQUEZ

|

DE CASTELONOVO, Vice-Rey do mesmo Ellado... destruindo a Rama
||

Chandra Saunto, e Zeiramo Sanctu, Bonsulôs,
||
Sardassays de Cuddalle

Príncipes Poderosos
ji no continente da índia, vindo para Goa,

|| POR ||

JOZE' FREIRE MONTERROYO
||
MASCARENHAS.

|1
LISBOA. \\ Anno de

M. BCC. XLVIl... In^." de 70 pags.

PARTE III.
II
Continua-fe em referir os Ínclitos progreflos do...

||

Senhor Marquez de Caltelo
||
novo Vice-Rey, e Capitam General do Eftado

da índia portugueza,
||
EXPOE.VI-SE

|| A Expugnagam da Fortaleza de Te-

recol, a tomada da
||
Armada dos Bounlulós, e o rendimento da Cidade

||
de

Rary.
||
Com huma Carta topographica da Ilha do Goa, ter-

i|
ras adjacen-

tes, e as novamente Conquiftadas
II
ESCRITA, E DEDICADA

||
AO SERE-

NÍSSIMO SENHOR INFANTE
||
D. PEDRO. || POR H... ||

(Peq. vinheta or-

namental)
|1
L7SB04; || \\Anno de M.DCC.XLriII. In-i." de XX

pags. (prels.) inums. e 67 nums., afora uma em branco, final.
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I
As XX pags. prels. inserem: titulo; Dedicatória ao Infante D. Pedro; .PROLOGO

1|

t. AOS LEITORES..; .CARTA „ Do. .. Senhor Marques de" Caftelliaiw... \\Ao Au-
»• tor.- ; CARJA \\ De Manoe! Antónia de MeireUes, Capitam Engenheiro

:
no Eftado

hy da índia.
\\
AO AUTOR.> (datada de : .Goa 9. de Janeiro de 1747.») ; um EPIGRAM-

MA em latim ; um «SONETO Do Doutor Braz Jozé Rebelo Leite Pereira. . . em lou-

vor das três Epanaphoras, |1 e do Auttor que as efcreveu^ ; «CARTA. |1 De Dom Jeam
, de Aguilar Mexia de Avilès e Sylveira... AO AUTOR..; e «EXPHCAC,AM DO
!!- MAPA..

PARTE IV.
II
Na qual fe leram o.s progreflos Políticos, Militares, e

II
(Mvis que no diícurfo.s do anno de 1747. fez

||
no feu Governo

|| O ILLUS-
TRISSIMO, E E.XCELLENTISSIMO

||
SENHOR H MARQUEZ ||

DE ALORNA,
||

Do Conftílho de Sua Mageltade. . .
||
VICE-REY, CAPITAM GENERAL

|i
Do

Eltado da índia, &c. Ac.
||
REFERID()S POR || ... II (Peq. vinheta orna-

mental)
II
LISBOA :\\ Anno de M.DCC.XLVllI. Com as licenças necef fa-

rias. Inf-i." de fronlispicio e 109 pags., não incluindo unia em branco,

final.

PARTE r.
II
Continuam os progrt flbs do governo

||
DO. . .

||
SENHOR

II
MARQUEZ

II
DE ALORNA

|| . . ||
EXPOEM-SE

|! Os rendimentos das Pra-

ças de Neutiy, Carly, e Vangrol- 1| len, e mais íuceflos do anno de 1748.

II
ESCRITA POR...

II
(Peq. vinheta de ornamento)

||
LISBOA.

\\ Anno de

M.DCCL.
II
Com todas as licenças neceffarias. In-i." de frontispício e

86 pags.

PARTE YI.
i!
Continuaõ-íe, e finalizaõ-le os progreíTos do || Gover-

no
||
DO. , . II

MARQUEZ DE ALORNA
|| . . .

|i
EXPÕEM SE

||
As difposiçoens,

que fez para defender o Eftado da Inva- 1|
zani, que nelle pertenderuõ fcizer

os Bonfulós, alia-
1| dos com os Defíaijs de Chicory, e Quintvr, e com

||
os

Marattas. A gloriofa peleja de duas Nãos Portuguezas com a Armada dos

Marattaz, e a
||
entrega que fez do governo ao

||
. .. || MARfjUEZ DE TÁ-

VORA
II
Efcrita por

||
...

||
(Vinheta ornamental)

||
LISBOA:

\\ NA OFFI-

Cli\A UE FliANCISCO DA SILVA. |l ||
Anno de MDCCLIll

|| Com
todas as licenças neceffarias. In-4." de XII 11'. (prels ) inums. e 72 pags.
—As VI partes em um vol. E.

As XH pags. prels. compreendem: frontispicio ; Prólogo «A QUEM LER.»; e «LI-

CENÇAS.- (Do Santo Officio.-DO ORDINÁRIO. -DO PAC.O.).

A Planta de Ilha de Goa que acompanha a Terceira Parte é primorosamente gravada a

buril em chapa de metal e impressa em grande folha desdobrável.

Relações muito interessantes e valiosas para a historia dos sucessos políticos e milita-

res ocorridos na índia durante os anos de 1744 a 1750.

Colecção completa. Belo exemplar.- Muito estimada e rara.

1318 Os Orizes conquistados, ou noticia da conversam dos indómitos

Orizes, Procazes, povos habitantes, & guerreyros do Cerlão do Brazil, no- jp ,• a,

vãmente reduzidos a Santa Fó Catholica, & á obediência da Coroa Portu- ^^ /Q "^ Gc^
gueza. Com a qual se descreve também a aspereza do sitio da sua habi-

tação, a cegueyia da sua idolatria, & barbaridade dos seus ritos. Lisboa.

iVrt OIJic. de Pascoal da Sijlva, 1716. ln-4° de 16 pags. B.

Opúsculo interessante e curioso. Muito estimado e raro.

1319 -RELAC,AM
II
DA

li
EMBAYXADA,

II
QUE O PODEROSO REY || DE

ANGOME,
II
KIAY CHIRI BRONCOM

||
Senhor dos dilatadiflimos Sertoens

de Guiné
||
Mandou 1| AO ILLUSTRISSIMO E EXGELLENTISSIMO SENHOR

6~^^~o
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n. LUIZ PEREGRINO
II
DE ATAÍDE, !1

CONDE DE ATOUGUIA... % ... e

acLualnjente Vice- 11 Rey do Eslado do Brafil: || Pedindo a nmizade, e alian-

ça do muito Alto, e Pode- 1| rolo Senhor H REY DE PORTUGAL
|1
NOSSO

SENHOIÍ 11 Efcrita por \\ .1. F. M. M.
|1
(Vinlieta figurando um navio) H LIS-

BOA:
II
Na Officina de FRANCISCO DA SILVA.

|i
Anno de 1751. Com as

licenças necejfarias. In-4.° de 11 pags., além de uma era branco, final. B.

Opúsculo bastante curioso. Muito raro.

1320 Relaçam da festividade com que foy celebrada nesta corte a noti-

cia do nascimento do sereníssimo príncipe Leopoldo, archíduaiie de Áus-

tria.., Lisboa, Na Olfic. de Pascoal da Silva... M.DCCXVI. .. In-4.o de

-16 pags. B.

Opúsculo curioso, publicado sem o nome do autor. Raro.
No mesmo lote estes dous outros escritos de Monterroio : RELAÇAM da solemne pro-

cissam de preces, que por ordem da corte Ottomana íizeraõ os Turcos da cidade de

Meca... Ibi., íbi., M.DCCXVI... ln-4.o de 8 ings.-NOTIClA da destruirão de Pa-

lermo., , causada pelo horrível terremoto que padeceo na noite do primeiro de Se-

tembro do anno de 1726. Por j. F. M. M. Ibid., Na Oj/ic. de Pedro Ferreyra.

M.DCC.XXVI. In-4.o de S pags.

1321—•

—

Relaçam dos progressos das armas porluguezas no Estado da In-

, dia no anno~de 1713 (e 1714), sendo vice-rei, o capitam general do mes-

^ Q /h.tí_^ Q C- '"O Estado Vasco Fernandes, César de Menezes. Parte 1, 11, III e IV. Li»-

°^ '^
boa. Na Ojpc. de Pascoal da Sj/lva, 1715-16. In-i.", 4 opu.,culos de 22-2,

20, 15 e 18 pags.

Escritos interessantes e estimados. Baros.

1322 Relaçam siinimaria de hum combate, Succedido nos .Mures do .Ali-

cante Entre cinco chavecos de guerra llespanhocs, e três Arjelitios. Em
C) l*i de Abril de 175o. Por J. F. M. M. (Marca do impressor?). JAihoa: Na

Ufpí. de Pedro Ferrtira.. . Anno 175.5 la-k." de 7 pags. E.

Juntamente este outro opúsculo do mesmo autor: RELAÇAM histórica da enfermidade,

morte, & enterro do... monarcha Luis XIV. Rey de França... Com a copia do seu

Testamento, & outras circunstancias dignas de memoria. (Vinheta orn.amental, figu-

rando um vaso com llores). Lisboa, Na Offic. Real Deslandesiaita. M.DCCXV. .

.

In-4.o de 38 pags., afora duas em branco, finais.

Opúsculos curiosos, estimados e pouco comuns. O ultimo saiu anónimo.

1323—Freire Serrão (Jp)-oiHf«o)-DISCVRSO
||
POLITICO.

i|
DA EXCELLENGIA,

II
aborre iinento, peiíeguiijão, & zelo H da verdade.

|1
EM QVE TAMBÉM

SE
\\
trata das cavfas, & rcizues pnrípw Deos ca- \\ ítijou ifle Hdtw, & da

( i-\ Jl f\ C) mifericordiofa lem- \\ bravça, que delle tenc, na jiifta refiiluii;au dil
\\ /{<;/

\Q CJfi\ „pj-j.g Sgjjhgj. j5_ lOHAil o IV. o De-
\\
fejado. Libertador da Palria, l

lis

noffo Senhor B. lOHAil o IV. o De-
\\
fejado. Libertador da Pátria, Felice,

II
Pio, fempre Awiiiíto Monar-

||
clia da Lvfitania. \\

DEDICADO AO DOCTOR
lOHAM

II
Pinto Ribeiro, fidalgo de sua caía, do feii Conlelho, leu

||
Defeni-

bargador do Paço, Guarda-mor do Arqníuo || real da Torre do Tombo, &
nieretifi^imo

II
cultor das boas aites

||
CO-WPOSrO PELO LICENCIADO

HIEBONYMO
[\
Fnire Sarraõ, natural da cidade de Eiiora.

\\ I|
EM

LISBOA. Por loaõ Rodriguez Impreílor. Na Officina de
||
Lourenço de

Aniiers Anno 1647.— In-4.'' de XVI pags. (preJs.) inunis. e 641 nums.,

além de uma em branco final. E.
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As XVI pags. prels. inserem : titulo (pag. I-a II está em branco); ^Licenças do S. Offi-

cio.> (UI) ; Licenças da menfa do Pa.ço (sic) (pag. IV) ;
..DEDICATÓRIA.. (V e VI)

;

<PROLOGO.' (VII a X) ; «DO AVTHOR i!
Aos iiifigries Varões amantes da II

ver-

dade. II
SONETO.» (XI) ; uma poesia em latim, com a epigrafe : ^DOCTOR ANTO-

NIVS
II
Rodericus d Sylueira, Sedis Eborenfis li

Canónicas, Protonotarius A/w-
\\
Jto-

licus, D. Hieronvmo Frei-'\re Sarrano fue, de verita-
\\ te fcribenti.^ (XII); ./de/«

ad eundem.7> (XIII); ^Eiujdem, ad verijsimum prouerbium.:\\Verites odiain parit.»

(XIV) ; e «Emenda das erratas.» (XV-a XVI est.á em branco).

Livro verdadeiramente curioso e muito apreciável. Belo e.'íemplar. Extremamente raro.

1324— Freitas (Juslino Antcnio de)— Instituições de Difeito admininislrativo por- jK •J'^
tuguez, por... Segunda edição, Kevista e augmentada. , . Coimbra: Impr,

da Universidade, 1861. In-8.o de II-XV-351-64 pags. E.

1325-Freitas {Fr. Seraphino de)-hE ji IVSTO IMPEniO ||
LVSITANORVM [I

ASIÁTICO,
li
Auctore Fr. Seraphino de l"reitas Lusitano in Princiana

|[ ^ -CZ/
Academia Vespertinae in Canonibus Cathedra an-

||
tecessore ê Mercê ma- cxC. OO')^.'^ <.

rijs mínimo.
i|
Ad Philippum IIII, potentissiniiim Hispaniarum, & Indiariiin

Monarcham. || ... ||
(Logar de escudo real de Espanha, o qual tem no cen-

tro um oulro com as armas de Poitnga!) || Cnm Prinilegijs Castellce, & Lu-

úlaid(K.\
II

ValtÍ!,ole,i : Ex 0§icina llieroiiymi Morillo. Alua; Vuiwrsi-

ta-
II

tis Typographi. Anno M. DV. A^JlI'.— lii-4.o de VIII ÍT. (prels.) iniims.,

•190 nums. na frente (no verso da ullima apenas a repetição do registo da

impressão) e mais XXVIU inums., finais, com o <i.lNDE.X\\ EORVM. QVAE

II
;x\ HOC VOLVMINEW COKTlNENTUR«. E.

As VIII ff. prels. compreendem as seguintes peças : frontispício (impresso a preto e ver-

melho) ; Alvará ou Privilegio de Ei. Rev., subscrito por Don Sebastian de Contreras

;

Lictnça ou visto do ^Licenc. Petrus Fernan- \\ des Nauarretc; 'TASSA^; 'ERRATAS';
Dedicatória : 'AD \\ PHILIPPVM. IIII» ; outra : 'AD \\

PRINCIPES ORBIS CHRIS-

TlANl SV- ;i PREMOS.' ; 'Aluará real. . . Frã \\ cisco Pereira de Betancor ofez em
Madrid a cinco dias 1| do mes de lanho, de mil seiscentos e vinte e cinco anos. I, REV.

\\
Mendo da Moita. Dom António Pereira.^; Visto do Doctor Sebastianus]\ de Cou-

to.» ; • Facultas Geaeralis Ordinis.^ (subscrito : • Fr. Gaspar Prieto Ma gistcr Ge-

neralis) ; 'Capita dissertationis Incogniti super \\
mari libro.*; e 'CAPITA DISPV-

TATlONlS^\Seraphini, de insto Império Lusita-^ norum Asiático.^

Neste seu livro combate Seraphino de Freitas a Grotius, que impugnara aos portuguezes

o dominio no mar. — Estimada. Muito rara.

^o/òi1320- Freitas Africano (^híomío de)—FFlLMORES
|,
POLÍTICOS

||
E REGALIAS

DO NOSSO KF:Y
il
DON lOAM O IV. H De marauilhosa memoria.

||
COM-

POSTO PELO DOVTOR jl António de Freiles (.>ú-) Africano.
||
(Logar de es-

cudo d'ornias do reino)
,;
Com iodas as Heevças necei^sariag.

\\
Por Manuel de

Si/lua, anno KUI.—líi-i." de IV fí. (prels.) inuni.s. e 44 nunis. na frente. B.

As IV ff. prels. compreendem: frontispício; Dedicatória: 'AO MUY ALTO'\ E MUY
PODEROSO MONARCA

l\
EL REV DOM lO.AM O QVARTO'\ De maravillioza

memorial] O Doutor António de Freytes Africano WDezeja summa felicidade^ ; e Li-

cenças.

Peça interessante e muito estimada. BASTANTE RARA. Bom exemplar.

1327— Freytag (6. W.)—Lexicon arábico latinum. Ex opere suo maioro in

usum Tironum. Excerptum Edidit... HaU% Saxonum: Apud C. A. Schwc- /fy^ ^^ £> C'

isMe el Fdiwn. MDCCCXXXVII. ln-L° gr. de 11-694 pags. E.

Obra estimada. A impressão é a duas colunas por pagina. — Rara.
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1328-Frois (P. iias)-DE HEBVS lAPONICIS... MoavNTi.E, m.d xcix.

(Do fronlispicio damos a exacta reprodução foto-sincográfica que segue):

^0/4^o DE Ff-Bf^S JAPONTCIS

STORÍ
ELATIO,
QVE TRIPLEX:

A.
A-

I

II.

Ill

De ^loriofa morte 26. crucifixorum.

DeLegiUtone Reffn Chinenfium adRegem lapo-

ntíe,(^cle Proaigijs legattonem amegrcjfu.

Derebm per lupontíimanno i S 9 ^- '^ -^A Sod

lESF duranteperfecunonegefiii,

R.P.LVDOVICO FROIS SOCIE-
rATis Iesv, ad R. P. Clavdivm

AquaiiluanijCiuíicinSocietatis Prspo-

fitura Gcneralem tniílã;:

ET
EXITALICO IDTOMATE M O-

guníUtn Latinam linguamtranjtata.

Crv c 1 s

. MtO G V N T I it,

Ex officiíu Typogniphica Ioannis Albiki.
M. D. X C I X,

(O original mede 14Sx 77""")

In-8.» peq. de IV fl'. (prels) inums., 314 pags. mims., e mais uma II iniim.,

final. K.
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As IV ff. prcU. inums. compreendem : frontispício (fl. I); Dedicatória : «REVISRENDIS-
11

SIMO IN CHRISTOIIPATRI, ET DOMINO, D. STE- 1| phano Wbbfro Mvsibnsi

E-i: pifcopo, Reuerend. & Illufírirs. D.D. VVolfgangi
1| Archiepis. Mogunt. Principis

F.lecloris, in Pon- II tificalibus Vicário, SS. Theologiae Do- 1| ctori, &c. Domino & Pa-

trono Hfue colendifsimo.» (datada e subscrita no fim: «Meguntiae, 18. Kaiend.
||

Octob. Anno 1599.
!| Reuerendifs. D. V. \\

Humilimus cllens \\ lOAHANNES ALBl-

NVSW Typograp/iiis.. (ff. II e III); e 'ADMODVM REVEREN-" do P. N. in ChriS'

to.\\P. CLAVDIO AQVA- 11 VIV.í PR.CPOSITO OENE- 1| r*i,, So^lBTATl^ Ubv. .

(H. IV).

A obr» : «De gloriofa morte 20. cruciftxorum.. decorre de pag. 1 a 81 ; a : 'De Legatlone

Regis Chinenfium ad Regem lapoaice...' de pag. 83 e 144; e a: 'De rehus por la-

poniam anno 1596... y de pag. 145 a 314.

Relações importantes e curiosissimas para a historia das missões na Ásia e Oriente.

Tradução latina não registada por Barbosa. -RARÍSSIMA.

Veja-se : Cartas qre os padres. . . cia Cimpanhii de híus escrcucrão do

lapão & China.

Froes Perrym (Dítwiuo)—Veja-se : 5. Pedro (Fr. João de).

13Í9— Fusohini (^í/í/k.sío)— Fr;igmentos de Memorias- Liquidações politicas. y^ < -^
Vermellios e aziíes, por... Lisboa: Conip." Tijj.ographica. , . 189tj. Iii-S.^gr. /O ^ (~J

do XV-351-82I pag.s. E.

Apreciada e pouco vulgar.

O
M^o

/Áoo

1.330— Gabet {Gahxid)—Trailé élêmenlaire de Ia science de riiomine consi-

déié sous tous ses rapports; enriclii de figures. Par.. . Paris, Daiílière.,,

1842. (Dijon, Impr. d Fonáen: de DoniVú-;). In-S.", 3 tomos de VIlI-435,
'

1V-.524 e IV-,^96 pags. E.

As figuras que a obra contém são gravadas a buril e impressas aparte.

1331-Gaborit (Abbe P.^—Manuel d'archélogie, ou Eludes élémentaires sur

rarchitecture, la sculplure et la peinliire, depuis les grecs jusqu'a nos

joiír.s
;
par. . . Deiixième cdition, Htvue el augmentée d'un grani noinbre

de gra\iires. Paiis: liloiid el Barrai... s. d. In-8.° de XXlV-380 pags. E.

As gravuras, em numero de 68, são impressas nas pags. 311 a 378.

Gabriel (Infante D.)— Veja-se: Salustius Chrispun {Caius).—l.a conjuralloii

de Catilina.. .

1332—Gago da Silva (/o.«é)— Di.scursos grSmalicaes necessários, curiosos para

os que SP quizerem apurar na pronuncia do Santíssimo nome de Jesus, e

de Joseph, e na letra X, e dos vocaLiuIos latinos acabados em em, e para

se naõ escrever a leira y nos vocabulo.-i portugueses, e outras curiosida-

des Gramniaticaes. Por José Ungo da Silva Pasjulionse, Mestre em Artes,

e de Grammatica. Lithoa, Xa Offic. junio n S. Benio de Xabreyas. Anno M.

DCC.LVI. Com todas a.s ticenois necessaiiís. In-4.° de 11-43 pags. B.

Peça, no género, interessante. Pouco comum.

i:33:!-Galenus («audií/s)—COMMKXTARIt 1| IN SEX UAI.EiM LIDROS || DE
ilOHBIS, ET\\ SYMPTOMATIS: || FlUNCISCO VALLERIOLA

1|
MEDICO

<n X^ //
AVTURE.

II
iMarca do impressor) || VESKTUS, \\

EX OFFlCISA ERAS- < 0^^^ O
Ul.KXA.

II
MDXLVin. In-8.° peq de 774 pngs., além de uma II , final. E.

^
Na primeira pag. o titulo ; na 2 duas poesias em latim (com as epigrafes, respectivamente

:

«PETRI BACHETI BVRa/ENSIS IN FRAN-\\ cisei Vatleriolav Mediei Commenta-

rios ad
i

Oalenum Epigrama.' ; .CL. GALENO ANTONIVS QOVEANVS.t) ; nas 3

a 5 uma Dedicatória: «AU FRANCISCVM 1| TVRNONIVM S.R.E. C\R-\\DINALEM

U

M oo
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DIONISSIMVM
II
Francisci Valleriolw Mediei de dedicado- \\ ne suorum iii Oalenum

Commerita\\ríorum Epistola.*; nas 6 a 16 o prefacio »1N LIBROS QALENI
|1 DE

MORBIS, ET SYMPTOMA-IITIS PREFATIO AD REI || MEDICA STVDIOSOS,
|i

EODEM FRANCISCO VAL- |i LERIOLA AVTORE.» ; nas 17 a 734 o texto da obra

propriamente dito ; e nas 735 a 774 o .INDEX ALPHABETICVS
|] EORVM, QU,t

IN TOTÓ
II
opere notatu digniora haberitur.» -Nesta ultima pag., em remate ao In-

dex, vem a «ERRATA.»
A folha final tem a frente em branco, e no verso a marca do impressor já dada no fron-

> tispicio.

A segunda das duas poesias latinas insertas na pag. 2 é do nosso celebre jurisconsulto

António de Oouvea, ou Oouveanus, como era geralmente conhecido.

Obra não citada por Brunet. Excelente e RARÍSSIMA edição. Magnifico exemplar.

1.334- Qalhegos (Manud de) -GIGAN-
||
TOMACHIA. . . Lhhoo, 1626.

(Do froníi^picio damos a scgninle exacta reprodução folo-sincográfica)

:

^ooioo

(O 01 ijinal mede 167X.110""")

[n-4," de, além da poitada, XVIII IT. (prels.) inums. (uma branca) e86nums.

na frente, as quais conteem : as primeiras 9, o Prelvdio; da 10 a 09, a

Gigantomachia, e da 70 até. final, a fabula de Anaxerele, E.
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As XVIH ff. pi-els. compreendem: a l.a as Licenças c Erratas; a 2.» a dedicatória do
autor /l don Carlos de Norona e o prologo Al Lector, e as restantes, versos em
louvor do autor e da obra, De Francisco de Sá de Meneses, de Don Garcia Coro-
nel, de Don Agosíia Coitado dei Hierro, De Don Francisco Rotin de Moura, do
Doftor Gabriel Pereyra de Castro, De Amaro Diniz Coronel, dei Licenciado Duarte
de Silua, de António Alvarez Soares, De Hernando Manuel, de lorge Vaex de Gra-
nada, dei Licenciado Luiz de Melo, De Lais de Touar, de Francisco Suarei Villa-

lobos. De Francisco Viçoso, De Manvel de Sousa Coutinho (Fr. Luiz de Sousa), De
Pavio Gonsalves de Andrada, De Don Francisco Manvel, y Melo, De Don Hiero-
nymo de Atayde, De Ivan de Araújo de Leon, Manuelis de Spinosa, Chriítophorns

de Barros e de 3 anónimos.

A numeração das pags. acha-se por vezes errada : de 2 salta para 4 ; a pag. 17 está por

engano numerada 15 ; etc.

Poema escrito em oitavas e dividido em cinco Livros. Apreciado. Edição única e exce-

lentemente impressa. Multo rara. Belo exemplar.

1335 TEMPLO
|| DA MEMORIA.

||
POEMA EPITHALAMICO, NAS FE-

]|

licilsimas bodas do Excellenlifsiino Senhor Duque de 1| Bragnnça, & de

liarcelos: Marquez de Villaui(;ofa :
il
Conde de Ourem, de Arraiolos, de

Penhafiel,
II
de Neiua: Senhor de Alegrete, de Monfor-

|| le, de Villa do
' Conde; e de Conde lia- i| lie de Portugal.

||
.4 ATí^íl

||
SEiV/ZO/f DE GUI- ^ ,

MAÍiAIíSS, DE VALEN- \\ ca, de MoMenwr o nouo, de Almada, da Bidiffuei- jO õ % ô <•

ra, &\\o mais antigo Duque da Europa. [[(Logar do seu escudo d'urmas,

ladeado pela divisa: «PEH TELA.—PE» HOSTES »; i;
AVTOR MANOEL DE

GALHEGOS.
II

——
II
Com as licenças neceffarius. Em Lisboa. Por Lou-

renço [ Cruesbeeok Impr. delHey. A cufta do Duque. Ano 163.5.— In-i."

de XII IT. (prels.) inums., 12') nums. na frente e mais VI Inunis., finais. E.

Nas XII folhas prels. o seguinte texto: titulo (frente da fl. I-o verso está em branco);

'Licenças.^ (umas datadas de 1633, outras de 1635) (ff. U e III); .DEDICATÓRIA!!
AO SENHOR DOM IIDVARTE.. (datada e subscrita no fim: '... Lisboa. 28. de la-

neiro 1635 annos. H Excellentirsimo Senhor. 1! Criado de V. E. |1 Manoel de Galhe-

gos.>) (IV) ; 'Prologo.^ (V) ; tErrataS'^ (frente da VI) ; e as seguintes poesias em
homenagem da obra e de seu autor : «De Dom Francijco Rolim de Moura, Senhor

da Ca/a de Azambuja.» (Soneto) - ^-De Francifco de Faria. n (Soneto) — De Frey

Lope Félix de Vega Carpio, dei Habito de' San luan.y (Soneto) -«De Dom Fran-

cifco Manoel, ^^ Mello.* (Soneto) - «De Gafpar Dauila.» (Decima) — «De Ventura

da Cunha de Albuquerque.* (Soneto) -«De Bertolameo de Vafconcelos da Cunha.-»

(Soneto) -«Do Licenciado hão Machado Corbera.y> (Soneto) -«De lorge Vaz de Gra-

nada.* (Soneto)-'De Dom loão Maj carenhas de Alemcaftro.* (três oitavas)-«D£

FRANCISCO DE SÃ DE\\ Menezes. \\
SONETO..- -Del Licenciado Francifco Lopes

Sarate.-^ (duas oitavas) — «De Egas Coelho da Cunha.- {Soneto) -'Nicola Freire

al'Autore.» (Soneto,- «De Martin Leite Pereira.* (Soneto) ~ 'Emtnanueli de Gallegos

.Antoniis Figueira Durão.» (poesia em latim) -«De loão Pinto de Sousa (duas oita-

vas) - *Díí DíJí/íí?/" B/Vís Nunes Menhãns.-»
,

SONETO. -De Francifco Martins de Si-

queira.» (Soneto) - 'Malhei à Casta 1! . . . |1 Siue [|
Epigramma adhortatium.» - "Do

Doutor Duarte da Silua Protonotario Apostólico." (Soneto)— «De/ Maestro Gabriel

de Roa.^ (Soneto) -'De Luís de Belmonte, Bermudes.- (Soneto)-e: 'loannis Franco

Barreti ad Emmanuile de Gallegos Decastichon.»

No verso da ultima folha numerada e nas VI finais inums., impresso a duas colunas por

pag., o «ÍNDICE DOS NOMES ;| PRÓPRIOS, E LATI.VOS, QVE
|1 fe achão nefte

Liuro.» No fim, como que a rematai-, uma vinheta ornamental (parte superior de

uma pequena portada), aberta em madeira."

Poema clássico e muito apreciado, escrito em sextilhas e dividido em quatro Livros, o

primeiro dos quais contem 123 sextilhas, o segundo 215, o terceiro 195 e o quarto 209.

Edição primorosa e mui nitidamente impressa em papel muito claro e de opiima quali-

dade. Os exemplares são multo raros.
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1336— Galeria das Ordens Religiosas e Militares, desde a mais remota anti-

//j ,r>, /\ guidade até nossos dias. Adornada com muitas estampas. Tomo I. Porto:

a^' ^ Typ. na Rua Formosa n° .94. 18^3. In-fol. de 210-11 pags. E.

As estampas são iaipressas a varias cores, e separadamente do texto. -Obra curiosa e

muito estimada. -Falta o seguado tomo (i«-fol. de 216-11 pags.)

1337-Galardi (Mr. de)-RAISONS
||
D'ESTAT,

||
ET y REFLEXIONS |I

POLITI-

QUES,
II
SUR

II
L'HlSTOÍnE, ET VIÉS

||
DES ROYS

||
DE

1| PORTUGAL. ||

^ / Par M."' de Galarui, II
(Peq. vinheta lipográfioa de ornamento)

|! A LIEGE,

^0 tC ^ O
II
chez PIERBE DU CHAMPS,

\\

—— || H.DC.LXX. fn-12.° de XXIV
pags. (prels.) inums. e 370 niniis , afora uma, inum., com: «FAUTES

||

Surveniies dans cette Impression.», e uma em branco, final. E. {perg.)

As XXIV pags. prels. compreendem : lindo ante-rosto, primorosamente gravado a buril

em chapa de metal (S. Thaysses. Fecit.); frontisp: lo ; Dedicatória: «A SA MA-
JESTE'

li
LA REVNE;;DE LA ORAND' || BRETAQNE.. (subscrita: P. Ferd. de

Qai-ardi.) ; Proemio «AU LECTEUR.. ; e . SOiWMAIRE |! SUR || L'HISTOIRE || AN-
CIENNE

li
DU IIPORTUOAL.»

Pequena mas interessante obra. Formosa edição. Belo exemplar. Estimada e multo
rara.

.:_^ ^^ ÍBSS— Gallois {Lconard) — Abdication de Fontainebleau, scène hislorique.

-j^ O ^ Avril 1814. Par .. Bmrelles. Librairie Bomanlijue . . . 1829. {Impr. de IFeií-

senbriich...). In-lí." de lV-172 pags. E.

Livrinho interessante e estimado. Pouco frequente,

-^ 1339-Galmace {Uon /ln/o?(io)— Llave nueva, y universal para aprender con

fl^ <j (~^ brevedad, y perfeccion La Lergua Francesa. Dividida eti dos partes...

Su aulor... Segunda edicion. Revista, corregida con exlremo cuidado, y

consideraMemente aumentada. Con Prinlegio: En Madrid, en la Imprenta

de loachin Ibarra .. [s. d.— 1704). In-4.» de XXIV (inums.)400 pags. E.

(perg.).

Obra, no género, curiosa e estimada.

1340— Galvão (.á/iíoHío). — Tratado dos descobrimentos antigos e modernos,

feitos até á era de 1550, com os nomes particulares das pessoas que os

^ , fizerão : e em que tempos, e as suas alturas, e dos desvairado.s caminhos

J Q (J) TjU o C^ por onde a pimenta, e especiarias veeyo da índia ás nossas partes; obra
"*^ certo muy notável, e copiosa. Composto pelo afamado António Galvão,

olierecido ao Ex mo Senhor D. Luiz de Menezes, Quinto Conde da Ericeira,

&o... (Vinheta ornamental, gravada em madeira). Lisboa Occidental, Na

Offíc. Ferteinana, 1781. In-fol. de XVI-IOO pags. E.

Segunda edição desta interessante e mui apreciada obra. A ediç.ão primitiva, que é

raríssima, foi impressa em Lisboa, em casa de João Barreira, 1563, in-8.o de um
rosto gravado, quaesquer ff. prels. com um Prologo, inums., e 80 outras nuuis. na

frente.

Os exemplares da reimpressão são também já raros no mercado.

1341—Galvão* Pina (Difaríc—, /í«;/ rie). — CHRONICA DO MUITO ALTO, E

MUITO ESCLARECIDO PRINCÍPE D. AFFONSO HENRIQUES, PRIMEIRO

^ ^. REY DE PORTUGAL, COMPOSTA POR DUARTE GALVÃO... FIELMENTE^ S^^ Õ ^ COPIADA DO SEU ORIGINAL, QUE se encontra no Archivo Real da Torro

do Tombo. OFFERECIDA A MAGE5TADE SEMPRE AUGUSTA DELREY
D. JOÃO V. NOSSO SENHOR POR MIGUEL LOPES FERREYRA. Lisboa Oc-
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cidenlal, Na Ofíiiina Ferreijriana. M.DCC.XXVI. Cum todas as lkeiu:as neces-

sárias. In-fol. gr. de YIII ff. preis, inums e 95-1 pags.

CHRONIGA DO MUITO ALTO E MUITO ESCLARECIDO PRÍNCIPE

D. SANXHO I, SEGUNDO REY DE PORTUGAL, COMPOSTA POU RUY DE
PINA... Ri., iti., va mesmií Typ. M.DCC.XXVll. In-foL de XII ff. s. n. e

53-1 pags.

CHRONICA DO... D. AFFONSO II. TERCEIRO REY DE PORTU-
GAL, COMPOSTA POU RUY DE PINA... Ibi., iU., M.DCC.XXVll. In foL

de VIII ff. s. n. e 35-1 pags.

CHRONICA DO... D. SANCHO II. QUARTO REY DE PORTUGAL,
COMPOSTA POR RUY DE PINA. . , Ibi., ibi., M.DCC.XXVll. In-fol. de VI

IT. s. n. e 26 pr,gs.

CHRONICA DO... D. AFFONSO III. (JUINTO REY DE PORTUGAL.
COMPOSTA POR RUY DE PINA... Ihl, ibi., M.DCCXXVIU. Infol. de VI

fl'. s. n. e 42 pags.

CHRONICA DO... DOM DINIZ, SEXTO REY DE PORTUGAL, COM-

POSTA POR RUY DE PINA... Ibi., ihi., M.DCC XXIX. In-fol. de VI ff, s.

n, 6 107 pags.

—

Todas estas seis Chroni:as em wn vol. E.

Crónicas importantes e muito apreciadas. Explendida edição, adornada de escudos ale-

góricos com armas reais portuguesas no centro (vêem a encabeçar as Dedicatórias),

de artisticas letras iniciais, vinhetas, cabeções e florões decorativos, tudo gravado

em madeira.

Os frontispícios de cada uma das Crónicas são impressos, a linhas alternadas, a preto

e a vermelho e ornados com o escudo d'armas de Portugal. - RARA. Bom Exem-
plar.

Galvão (Frafic!sco).-Obras...—Vtja-se: COSTA PERESTHELLO.

1342-Galvão d'Andrade (.4/iíoíiw).-ARTE
||
DA || CAYALLARIA ||

DE GINE-

TA, ESTARDIOTA, BOM H primor de ferrar, & Alueitaria.
||
DIVIDIDA

\\ CT) ^ ^ '

Em ires Tratados, qrte conlèm vários difcursos, ^ \\
expet ienciaa nonas defla -,<:^c-5 C^Tu ^^

aríe || DEDICADA \\ AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE DE PORTUGAL 11 D. PE-

DRO N. S.
II
FILHO DO SENHOR REY D. lOAM O IV. || de Portugal, de

gloriofa, & íaudosa memoria
1|
COMPOSTA

\\
POR ANTÓNIO GALVAM

D'ANDRADE
||
Fidulgo de lua Gaza, & íeu Ellribeiro. . .

||
(Escudo d'armas

reais portuguesas)
||
LISBOA. || Na Officina deJOAMDA COSTA, ||

=
M, DC. LXXVIII. [| Coííi iodas as li-enças neceffárias. In-fol, de XVI pags.

(prels.) inums. e 605 pags. nums., além de uma em branco, final. E.

As XVI pags. prels. inserem: titulo (pag. I-a II está em branco); Dedicatória: «AO
|1

príncipe
II
NOSSO SENHOR.» (datada e subscrita : 'Lisboa de \\ Abril 26. de 167».

',; De Vossa Alteza, humilde criado, \\ & vassalo. H António Galuâo d'Andradc) » (III a

VI); Preambulo .A QUEM LER., (pags. Vil a X); «DE DOM LVIZ DE MENE-
SEZ, CjícJ II

Conde da Ericeira, 8fc.
||
Ao Autor desta Obra. || SONETO>. (pag. XI);

«DE D. ANTÓNIO ALVAREZ DA CVNHA, UEm louuor do Autor, & da Obra.
||

. SONETO.» (pag. XII); «LICENÇAS.» (pags. XIII a XV); e «ERRATAS.» (ptg. XVI).

Alem do mencionado, o volume apresenta ainda : uma gravura alegórica de ante-rosto

(tem no alto o escudo d'armas reais portuguesas, -ladeado por dois anjos; no centro

em oval, o retr. do autor da obra, com estes dizeres em volta : «ANTÓNIO GALVÃO
DANDRADA IDADE SVA LXV>; e a meio da b.ise o brasão d'armas do mesmo Oal-

vão de Andrade), e 20 outras gravurts (15 de pag. dupla) reproduzindo vários exerci-

dos de gineta e diversas peças de jaezes cavalares (arreios, freios, etc). Todas at gra-

vuras são abertas a buril em chapas de metal ; e umas estão assinadas : C. R. F. — Fé-

lix d Cofta Inuentor; outras: F. D. J-C. R. f.
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Obra, no género, imiito curiosa e estimada ; tiitidai

irfi.

, -.- ^ ., dameiíte impressa. Belo exemplar.— Muito

rara.

1343-Gama (Joanna da)).— §itos
|i
6n frrtjrn. 'S. tnd. de L, n. da d. da imjir.—

Évora, por André de Burgos, lõsõf).

{Do froiilispicio damos a eiada reprnducçclo fulo-zincográfica que seijiie):

,00OWO O iros Da

^itos Díuer

I
Cos fegtoípoi

k|t)ttafreg:at)a

èraJRoíqua
es fecõícfen

tcçaimugno
tatte^,tam \
foenacenra* í|

rCòmUcençg^

{«Fac-simile.» de tamanho exacto ao do original)

In-12.° oblongo de 60 folhas inumeradas, ou sejam cinco cadernos de im-

pressão de doze 11'. cada um, rubricados na fiente do pé das sele primei-

ras IT. de cada um deles: ^ íj (á primeira fl. deste caderno pertencia a

rubrica ^ j, porem nno a apresenta), ^ tij, ^ tiij, §1 «, ^ uj, ^ uij, a

(B, <& ij, e? iij, <& iitj, (í u, «B uj, <& mi. E.

o texto da obia, em que se expõem cousas muito conceituosas e subslauciaes acerca de

numerosas palavras, tratadas por sua ordem alfabética, piincipia no alto do verso da

primeira fl. por estes dizeies, dispostos em três linlias

;

•I ffiotiifín n obia

•1 |lrímtír»imíntí H
nffEççno.
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A este primeiro Dito seguem-se os restantes do tiatado (3l6urrSÍ&a6í — 3^mi$ll!)e

— ^mor— UrrtríOS — etc, etc), o ultimo dos quais, intitulado 3clo ilí Otr-

tubf, termina na ftenle da fl. 47. Em remate a clássica declaração; —ílltl.

No alto do verso da mesma fl. 47, por estes dizeres impressos com caracteres redondos e

em sete linhas, principiam ;

Trouas vilancetes & fo

netos, cãtigas & roman

ces agora noiíaméte fey

tas pelo melmo autor.

•] Começa hOa pratica

que tem a velhice cõ

a raznm.

Segue-sc-lhe a |}riltifn, que consta de oito decimas octosilabas e na qual falam alter-

nadamente a |lílljtC£ e a |lOJ(im. Vai até á frente da fl. 49, de que ocupa apenas

o espaço de ties linlias, a ultima das quais é constituída pela indicação :- íim. Em
seguida vera

;

«I Pratica q tem ho fen-

timcnto rõ n rnjõ fobrí Ijúe

ngrnuos ij lije lijtrn

Nesta Pratica, também em dialogo e em oito decimas octosilabas, discursam sentencios*-

mente o gílltilllCntO e » |Jn?nm, tomando depois a palavra Ho autor:

C CritrítraSa rom triflEjao

niru ôífgnftci ijí o quí OEjo

frm vtx ai

fofrcnbo mil nfprríjns,

tmijiiiE perfeguir &tfejo

por tttru mnl.

que assim vai discorrendo em mais 29 sextinas e 6 decimas ; a que se seguem, por ulti-

mo : uni ^J Romance, quatro Sonetos (estes impressos com caracteres itálicos) e uma

1

1

Qíflntigfl, com que concluem, e que abrange desde parte da frente da penúltima

até final do verso da ultima fl. do volume. Esta Cantiga consta de uma quadra, sete

oitavas e três outras composições poéticas de nove versos cada uma.

Esta é uma das duas preciosas e RARÍSSIMAS edições quinhentistas que se conhecem desta

interessante e muito apreciada obrinha. (1) A impressão, salvo as peças que já se

disse serem impressas com tipo redondo e itálico, é toda efectuada com caracter« GÓ-
TICOS, bastante mais pequenos que os empregados nos dizeies do titulo, atraz re-

produzido em «fac-simile> zincográfico.

(1) A outra edição, publicada igualmente sem indicação do logar ou de data d»
impressão, nem de nome do impressor, saiu com o seguinte titulo, disposto em
cinco linhas e encimado por duas figurinhas (a de um frade e a de uma írcira),

paralelamente dispostas, e tudo dentro de cercadura formada de vinhetas orna-

mentaes, abertas em madeira :

Ditos diuerfos feytos por H hua freyra da terceyra regra,
i

Nos quaes Te

conte fenteças muy
II
notaueys, & auifos necerfarios.

ii
Viftos por ho padre

inquiridor.>.

É impressa com caracteres denominados redondos e constititue um peq. 8. o de 55

pags., inums. O te.\to, que não compreende as composições poéticas (Trovas, vi-

lancicos, etc.) dadas na edição em gótico, principia, na terceira pag., por estet

dizeres, dispostos em duas linhas :-<*l Começa a obraill Primeiramente da a

alfcyção.> — O linico exemplar conhecido existe na Biblioteca publica de Évora.
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O exemplar apresenta alguns defeitos iias margens exteriores das primeiras follias, mas sem

prejuízo do lexto e de facil conserto. Não obstante tal senão, é exemplar verdadeira-

mente precioso c de grande valor, visto ser o único que hoje se conhece desta edição,

-que nós temos coino primeira. Foi êle que serviu para a desenvolvida e interessante

noticia bibliográfica que da edição dá Brito .^ra^ha no Dk. Bibl., t. X (3.o do sup-

plemento), pags. 140 a 143.

Encadernada juntamente, em seguimento do volume que insere os Ditos de Joana da

Gama, esta outra interessantíssima é não menos estimada obra do famoso e apreciado

escritor hespanhol Juan de Timoneda :

1344—^lioto íif ta
!
miitaiitrí... (T-iiorn... 1575.

{T)o lronii<picio damos a e.cacla reprodução foto-zincográfica que segue):

mínanteo. íjõpuefto poj

tKíla vitima impiTíon

vá quiradoe mucboejcuc
to6ocfoneflo6:i5 afta

âiáoe ctroe mu^
graciofo9.

f^inpícífo eii Êuo«4C8
caía oe aodres oe

3&urgo8

M75
{«Fac-simile» de tamanho igual ao do original)

In-l-i." oblongo de fiít ÍT. inums. (alrm de uma fl. final, que provável,

mente é em branco), ou sojam uinco cadernos de impressão, de doze ff_

cada iini, rubricados no pô da frente das sete primeiras ff. de cada um



AZEVEDO -SAMODÃES 377

deles: a ij (á primtira 11. deste caderno pertencia a rubrica n, porérn

não a apresentai, n iii, n iiij, n u, n «j, n uij a r, c ii, r iii, í iiij, r u,

r v\, t uij.

No verso da primeira e na frente da segunda fl. vem uma (ípiftolrt ill i JcrllU'. ; e do

verso da mesma H, 2 em diante o texto da obra propriamente dito, o qual é enci-

mado por estes textuaes dizeres

;

Coiiiicçnii
il
lís niciitos, los ininlr;; [! fciii ít otm niitljor, llaiiin i: ôn

Jumi ^rniUMtr!, qiir
||

fniitn glorin nijn. U (Iriiriitíi prinifro.

A obra consta de três partes, a primeira das quais, encimada pelos dizeres que deixa-

mos transcritos, decorre do verso da dita ti. 2 até parte da frente da fl. 13, onde re-

mata com a indicação de; fillt òtlsi prillIfriT
||
pnrtf. A segunda é precedida dos

dizeres :

CcmiíUffl
il
In rtfliniíin paxtt 81os c«r ||

tos ôr aunii íie timo |1
mia.

e vai da restante parte da mesma ti. 13 até final do verso da 34, rematando com a

indicação: CE í'ilt ôílfl ("CflUlI- |i
ôfl piUtr. E a terceira, encimada pelo titulo :

Cnmicfii In
1|
trrrrrn pnrtf 5fl Jtbro ll

UniunSo rrcrmcion rv
\\ pnffa-

tiipo ôr rn- 1| miiiniilrs.

corre desde o verso da mencionada fl. 34 até quasi final de verso da 53, e fecha •

com a declaração :-í ill 6l IdS rUElttCiS. Da frente da fl. 54 em diante decorre

finalmente

:

Pfmorin
II
girpmirn, ropilnint por

!|
Junii erimoitrio, rn Ifllinunl

ft Ijnllnrõ rofns mt
||
mnrnblrs ri bignns Sc \a

\\
lirr, |J rn qur ano

II
ntontrfrtí- ll roít.

A impressão desta edição do ^liuio ÍIC CnininnntrS de Timoneda, embora efectuada

com caracteres GÓTICOS sensivelmente maiores que os empregados na dos ^itOS
de Joana da Gama, é decerto da mesma data e executada na mesma tipograíia. E
como que corroborando esta nossa asserção, lá estão os dizeres que encimam o

texto da primeira parte do tratado de Timoneda :-'Comieçan los cuentos, /es íua&s
son de oiro aufhor...-^ Por aqui se pode pois mui acertadamente concluir que a

presente edição dos Ditos da freyra é como o crêem alguns bibliografos, indubi-

tavelmente impressa em Évora, por André de Burgos, em 1575.

Esta edição de ^liuio ir Cnininnutrs e da Ptmorin §ÍiSpnHrn de Juan de Timo-
neda pacsou completamente desconhecida a Salva e a Ticknor, pois nenhum destes

dois notabilissimos bibliografos a citam nos seus excelentes tratados bibliográíicos.

1345—Galvez de Montalvo (í.«í«)—EL PASTOR || DE FiLlDi» .
||
DIDIGIDA A

D. ENRIQVE
ll
de Mendoça y Aragon.

|1 Compueflo por Luys Galutz de Mon-

taluo, [\ Gentilhombre Co>7f/a«o.
||
(Logar de escudo d'armas, gravado em '^ /fíí Qc>

madeira)
i|
CON LICENCIA.

|1
En Madrid, Tor Luy» Sãchez. Ano M. DG. "=^ '

^
II II

A cofia de luan Berrillo, niercader de lihros. In-8.o peq. de

VIII ft'. (prels.) inums., 167 (esta iiUimn num. por engano 165) nums. na

frente e mais uma inum., final. E.

As VIII ff. prels. inserem as seguintes peças: titulo (frente da H. I-o verso em bran-

co) ; retrato do autor (gravura aberta em madeira) (frente da fl. II) ; «ERRATAS.,
(verso da mesma fl. II); .TASSA.> (frente da fl. Ill); «CENSVRA.. (verso da mesma
H. UI) ; «LICENCIA., (fl. IV e frente da V) ; "DE DIEGO DE

|| lasarte. [', SONETO.^
(verso da V); .DE PEDRO DE

|1 Mendoça. ||
SONETO., (frente da fl. VI); .DE

GREGÓRIO 11 de Oodoy. ': SONETO.» (verso da mesma fl. VI) ; .Carta dedicatória

dei Autor à D. Enriq de Me
1! doca y Aragon.- (datada: .De Madrid y de Febrero

20. lide 1582.. (ff. VII e VIU).

.Nas pags. nums. I a 164 e frente da 165 o te.xto da obra propriamente dito; no verso

da 165 um .SONETO DEL
|| autor à su libro.. ; na frente da 166 : .DE PEDRO DE
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1
Mendoça. IISONETO..; no verso da mesma ii. : tDE DIEQO DE

|| Lafarfe. 1| SO-
NETO.» ; na frente da 167: «DE DON LO RENZO USuarez de Mendoça.

II
SONE-

TO.» ,- no verso da mesma fl. : ^DE GREGÓRIO H de Godoy. || SONETO. ; e na

frente (verso em branco) da inum. final, este outro registo : <EN MADRID || Por

Luís Sanctiez.
1|

|| Ano M.DC.»

Romance estimado, escrito em prosa, entremeiada de alguma poesia. Edição /niúío rara.

(Salvá, n.o 1S17). Exemplar um tanto manchado pela agua.

1346—Gama {Arnaldc}.— Balio de Lega (Lenda do século XI\'). Pvrto. Tj/p.

y IK ^ ^ de Anlonio Jo/é da Silva Tiixeirn, 1870. In-S." de 231 pags. E.

Apreciada. Ediçiio piiuiitiva. Pouco comum.

1347 Um motim ha cein annos: chronica portuense do século XVIII.

/1"^^^ ^ Porto, Tijp. do Ccmmercío, 1861. In-8.° de 6)8 pags. E.

Estimada. Primeira edição. RARA.

1348 O Sargento-mór de Villar. (Episódios da invasão dos francezes em

f J/ n /") 1809), por... Primeiro volume. Porlo : Ttjpographia do Commercio . , . 1863.

Jjf' ^ ^ In-S.», dois lomos de 190-1 e 217-11 pags., em um vol. E.

Trabalho histórico nniito apreciado. Primeira edição. RARA.

• Gama (loú BasUio da)—Veja-se : Épicos Brasileiros , .

.

1349—Gama Castro (José da)—O novo Príncipe, ou o espirito dos governos

Á^ O O monarcliicos, por ** Segimda edição, Revista e consideravelmente au-

gmentada pelo Autor. Pio de Janeiro. Typ. Imp. e Const. de J. Villeneme e

Comp.,... 1841. In-8.° de 404 pags. E.

Livro curioso e pouco vulgar.

Í350-Gandara (Fr. Felipe de ia]—NOBILIÁRIO, || ABMAS, Y TIUVNFOS
||
DE

GAL1CIA,
li
HECIJOS HERÓICOS 1! DE SVS IllJOS,

||
Y ELOGIOS DE SV NO-

. BLEZA,
II
Y DE LA MAYOR DE ESPANA,

i|
Y EVROPA.

1|
COMPVESTO

||

y //}W)/p <^ Por el Padre Maefiro Fray Felipe de Ia Gandara, de la
jl
Orden de San

"*—^' —^ Aguítin, Coronilla Gerei alude los Reinos de Leon,
i y Galicia.

i|
OBRA

POSTVMA.
II
DEDICADO

||
Al Maeftre de Campo Don Anlonio Lopez Quiroga,

1!
&c.

II
Ano (Vinheta ornamental representando uni ^aso com flores,—gros-

seiramente gravad.M em madeira) 1674. \\ CON PBIVILEGIO. || || EN
MADRID: Por luUiii de Parede», Impref/ur de libros.

\\
Vnid- Te en íu ca/a

en la Plaçueta dei .Angol. In-fol. de XII pags. (prels.) inunis., 664 nums. e

mais XII inums . finais, de «TABLA DE LOS CAPITVLGS
||
que fe con-

tienem nefte Nolili;irio.» E.

As XII pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo; Dedicatória: «AL SENOR DON
ANTÓNIO

II
LOPEZ DE QVIROOA, MAESTRE DE CAMPO

||
EN LOS REINOS

DEL PERV, IJPor el Rei nueftro feiíor.» (subscrita no fim: B.L.M. de V.m.\\fu

mas obligado fervidor. \\ luliait de Paredes. í); Censuras, Aprovações e Licenças;

tSuma dei Privilegio.-.; >TASA.* ; «MOTIVOS DEL AVTOR.
||
Que faca a luz en la

primera imprefsion, y fe ponen aora como efíavari,
Ij
por no defraudar en nada ai

dictamen de fu\\ Autor.» ; e *ERRATA.»
Exceptuado o te.xto das pags. prels., disposto a toda a largura das mesmas pags., todo

o mais é impresso a duas colunas por pagina.

O titulo no frontispício acha-se emoldurado por cercadura impressa com vinhetas orna-

mentais, simétiicamente dispostas.

Livro interessante e muito estimado. Segunda edição, a mais completa, e por isso amais

procurada. Rara.
Salva, n.o 2957. -Este notável bibliófilo e bibliógrafo regista a primeira edição da obra,

publicada com o titulo ; Armas i triunfos. Hechos heróicos, de los Hijos de Qalicia.
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^'^S~o

Elogios de sv nobleza, i de la maior de Espana, i Europa. Escribelos cl P. M."'"

Fray Felipe da le Qandara. Madrid, Pablo de Vai, M.DC.LX-II, In-4.o.

1351— Garasse (P. Françcíi) — Ilistoire des Jásuites de Paris pendant (róis

années (1624-1621)) ; éciite par le . . et piiblié par le P. Auguste Carayon,

de la mèrne Conipagnie. (Marca emblemática da mesma Comp." de Jesus,

tendo no centro íis inieiaes: / H S). Paris: fÊcureux, Libraire... 186-4.

(No fim : Pdtiers, lyp. et stéréoli/p. Oudin). In 8." de LVI-240 pags. E.

Nas pags. prels. Vil a LVI vein inserto um pioemio do P. Augusto Cara)'on. -Obra in-

teressante e apreciada. Bela edição.

Garcez Ferreira (Ignacio).— Veja-se : (Camões {Lnis de). — Lusíadas ,.

Nápoles, 17.31.

13oá-Garcia {Fr. Gnuoi io)->í* ||
ORIGEN

i

DK LOS ÍNDIOS
1|
DE EL NUEVO

MUNDO,
l!

F, ÍNDIAS OCCIDENTALES,
ii
AVERIGUADO CON DISCURSO DE .^Ç^Ô^C

OflNlc.NESII por el Padre Presentado ER. GREGÓRIO GARCIA, || de In
^^'^V/

Or.lcn de Predicadores. |[ TRATANSE 'EN ESTE LIRRO VARIAS COSAS,
Y PUXTOS

II
curiosos, tocantes à diversas Ciências, y Facultades, con que

«e hace varia
||
Historia, de muclio gusto para el Ingenio. 1 Entendimienlo

de Homhres
||
agudos, i curiosos.

!i
SEGUNDA IMPRESION.

||
ENMENDA-

DA. Y ANADIDA DE ALGUNAS OPINIONES,
||
ò cosas nolables, em maior

prueba de lo que contiene, con Três Tablas mui
||
pontuales de los Capí-

tulos, de las Matérias, y Autores, |' que las Iratan.
i

DIRIGIDO
1|
AL ANGÉ-

LICO DtJCT. S.io TOMAS
i!
DE AQUINO.

||
(Gravura alegórica, gravada a

buril em cliapa de metal) 1| COS PBIVIÍ.EGIO REAL.
\\ |1 En Ma-

PKw: Eu la Impvcnta de Fbancisco Maiitinez Abad. Ano de 1129. In-fol.

de XXXII pags. (prels.) inums., 336 nums. e mais LXXX inums., fi-

nais. E.
^

As XXXII pags. prels. inserem : frontispicio ; . EPISTOLA DEDICATÓRIA A SANTO
TOMAS DE AQUINO....; -APROBACION DE EL DOCT. D. MARCOS

\\
Heiía-

morado...^; 'APROBACION DEL SErlOR D. GERONIMO.. .^; "SUMA DEL PRI-

VILEGIO.' ; 'TASSA. ; .TABLA DF. LOS CAPÍTULOS,
|| i Parágrafos de esta

Obra, Ia qual se divide
1|
en cinco Libros." ; Lista dos '^Autores, que eu el discurso

de esta Obra se alegati, i citan : loi de\] la primera Impresion llevan esta seual.t (a

quatro colns. por pag.) ; «FEE DE ERRATAS, uma -CANCION>> {enciuiada por

uma vinheta alegórica gravada em cobre; com estes dizeres na parte superior : «fn-

presa dei Libro por el Maestro luar: Fran.^ de Villalua.') ; dois «SONETOS AL AU-
TOR.- ; «PROEMIO II

A ESTA SEGUNDA IMPRESION.. ; outras Licenças e Apro-

bacions; e -PROEMIO DEL AUTOR 1| AL LECTOR.» (remata com um escudo

d'arm,is..).

Nas LXXX pags. inums. finais a «TABLA || DE LAS COSAS MAS NOTABLES, il CONTENI-
DAS EN EL LIBRO ANTECEDENTE

1| dei Origen de los índios :,..». É impressa a

três colns. por pag. e remata com o seguinte registo : «En Madrid : En la Imprenta
,

de Francisco (sic) 1, Martinez Abad. Ano de 1729.., e por uma vinheta gravada em
madeira, figurando ^IVPITER.' dentro de um carro rodando sob nuvens. (Marca do

impressor?).

A Dedicatória é encimada por uma gr.ande estampa representando S. Tomás de Aquino,

ajoelhado e contemplando um crucitixo.

Obra importante, curiosa e muito estimada. Excelente ediçiio (2. a). Belo exemplar.

-

Raro.

1353— Garcia Cavallero (D. JosepA)-BREVE COTEJO, Y VALANCE DE LAS /^ O C)
PESAS, Y MEDIDAS de varias Naciones, Reynos, Províncias, comparadas,

y reducidas à las que corren en estos Reynos de Castilla: Declarase
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tnmbien la ley, ppso, y vslor de algiinns monedas Hebreas, Griegas. Ro-

manas, y Castellanas, y de oiros Reynos, y Senorios. . . Aíiadense otras

noticias, y nuevas curiosidades, próprios dei Aiilor, para niayor inteligên-

cia, y claridad de esta obra. Por. .. fO^V LICENCIA. En Madrid. En la

Imprenta de Ia Viudn de Fi'ancisco dei Hierro, à costa dei .inlor, Afio de 17:^1.

ln-i.° de XX pags. (prels.) iniiius., 308 nunis. e mais XV iniims., finais.

E. iperg.';.

As ultimas XI pags. tnuDis. finais insereui : Dicchiiano de las monedas, pesos, y me-

didas, que se contienen en este Libro. »

E)itre as pags. inums. finais vem um mapa (gravado em madeira) das equivalências das

medidas antigas em diversas cidades da Europa.

O titulo do frontispício encontra-se emoldurado por tarja impressa com peqs. vinhetas

ornamentais, simetricamente dispostas. -Tratado curioso, apreciado e RARO.

Garcia de Nodal (Barío?on?é)— Veju-se; Nodal [Barlotomè Garriu de— Gon-

zalo de).

1354- Garcia Luna (D. Lviz)—.\. Estrella de Nazarelh. Lendas e tradições da

^ // /- /-s
Terra Santa sobre a Santíssima Virgem Maria, extrahidas dos sagrados li-

^/^rL ^ vros e dos principaes escriptos dos auctores catholicos. . . por. .. Tradu-

cgão de A. M. Bello. PoWo : Bihliolheea Malheiro, s. d. Iti-S.", 5 tomos em
dois vols. E.

4355— Garcia Mascarenhas {Brás) —VIRIATO
||
TRÁGICO || EM ||

POEMA HE-

RÓICO
II
ESCRITO POR

II
BRÁS GARCIA MASCARENHAS |l natural da Villa

de Avòna Província da Beyri, & [1 Governador, que foi da Praça de Al-

fayates
||
na mefma Província.

]|
OBRA POSTHUMA.

ll
OFFERECIDA AO SE-

RENÍSSIMO PRÍNCIPE
II
DOM lOAM

1!
QUE DEOS GUARDE.

||
POR BENTO

MADEYRA DE CASTRO
|1
Cavoleyro Profeflb da OrJem de Chrifto.

|i
(Li-

nha divisória constituída de peqs. vinhetas de enfeite, simetricamente dis-

postas) ||£.Vi COIMBRA, Com as licenças neceffarias. ||
Na Ojjhina de AN-

TÓNIO SniUENS Iwprefíor da Vtii- \\ rcrfidade. Anno de M.DC.L.XXX.XIX.

{i699}. In-4.° de XVI (a ultima eslá em branco) pags. (prels.) inun.s. e 780

nums., afora duas inums. finais, com as «L1CENC,A8.» E.

Nas XV pags. prels. as seguintes peças: titulo (pag. í-a H está em branco); <AO SE-

RENÍSSIMO PRÍNCIPE
II
DOM lOAM H NOSSO SENHOR , DEDICATÓRIA.» (subs-

crita : «BENTO MADEYRA DE CASTRO..) (111 a V); Prologo «AO LEITOR.»
(VI a VIII); .BREVE RESUMO ||

DA VIDA DE
|| BRÁS GARCIA MASCARENHAS

II
AUTHOR DESTE POEMA.» (IX a XV).

Poema clássico e muito estimado, escrito em oitava rima, e dividido em vinte Cantos.

Edição primitiva e muito rara.
A numeração das pags. apresenta algumas erratas. -Bom exemplar.

•1366 A mesma obra:— /isf/oa— íYíi Phenix, iS46. In-S."; 2 vols. de XV-

C^Jj Q -Q 283 e IV-321 I pags. E.

°^ Edição adornada com uma litografia alegórica no tomo 1°, e outra, com o retr. de Gar-

cia Mascarenhas, no 2.".

1357-Garibay y Çamalloa [Eslexon de).—LOS
||
QVARENTA

|1
LIBROS DEL

COM-
II
PENDIO HISTOliIAL DE|| LAS CHRONICAS Y VNIVERSAL

ii
His-

toria de lodos los Reynos de Espana.
|1
COMPVESTOS POR... || . . de

/// y-\ nacion Cantabro, vezino rie la villa de Mondragon, de la Prouincia de

O CW) ^'^^ Guipuscoa, diuidido en quatro tomos. || DIRIGIDOS AL DOTOR MONSER-
RATE RAMON.

|| y dei Consejo de su Magestad, en el Principado de Ca-
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oo

thaluna. || TOMO PRIMERO 1|
Ai\o (escudo d-armas imperiaesdtí Hespanha,

tendo no cenlio o das de Portugal) Ití^.
\\
CON LICENCIA.

\\
•

II

Impresío en Barcelona, Por Sebastian de Cormellas, }' à su costa. In-fol., 4 to-

mos de XVI pags. (prels ) iniitns , 466 ninns. e mais XVII iniims , de TABLA

o 1.°; IV de prels., iiiums., 808 nums. e mais XIX inums., de TABLA, o

2 "; IV de prels., inums., 568 nums. e mais XII inums., de TABLA, o 3.°

elV de prels., Inums., 430 nums. e mais X inums., de TABLA, o 4.°. E.

Obra importante e muito estimada. Segunda edição (a primeira é de Ativeres, por Chris-

tophoro Plantiiio, M.D.LXXI, 2 tomos in-fol.). Belo exemplar. Rara.

1358-Carnefelt {Fr. Georg/o).—ELVCIDATIONES 1|
SACR.E

||
In quinque Libres

de ImaginiLus
||
Antiquorum Eremitarum.

||
IN QVIBVS VITA, RES GES-

T^E,
II ^ obitus eorundem compendioso descri-

||
bunUir ^ illuslianliir;

II
AVrORE

II
R.P. Fr. GEORGIO GARNEEELT ||

. . . ||
AGGESSIT ITE.M VITA

S. lOANN.
II
Chysto. P.ilriarchce Gonstantinop. Historieis ^ 1|

Clironologi-

cis annotalionib. per eun-
||
dem illiístrala.

||
Permissu Siiperiorum

1|
(Mar-

ca do impressor, gravada em madeira)
1|
Colonice Agrif>i.ince, apud AiHoniuin

Boetzerum.
\\

|| ANNO M. DC. XXI rn-8" peq. de XL (quatro em
branco) pogs. inums. e 647 nums,, afora III inums., finais. E. {perg.).

Livro curioso e estimado. Belo exemplar, com uma excelente ene. de pergaminho, refor-

çado nas pastas, contemporânea da edição. -Rara.

].'5.59— Garnler (Adoli^he).— Moro]e sooiale ou devoirs de Tétat et des citoyens _^ $"0
en ce qui concerne la Proprióte, la Famille, I't;ducation, la Liberte, TÉga-

lité, rOrg.inisation du Pouvoir, la Súretc intérieuie et o.xlériere, par...

Píiris: Hachetie et C.'", JS-JJ. In-8.° de IV-396 pags. E.

1360—Garnier (/. G.).—Élémens de gcométrie, contenant les Trigonométries

rectilifine ( t sphérique les élémens de la Géométrie descriplive et les

reciproques ou inverses de la géométrie. . . Par. . . Gand, Cliez J.-N, Hou-

din... iSiS. In 8.° de IV-XXII-IV-484-lI pags. E.

Acompanhada de XXIII estampas impressas aparte.

1361 -Garnier (ilí. Joseph).—ÉlémeDls de finances, suivis de éléments de Sta-

tistique de la Misére, TAssociation et rÉcoiiomie pulilique ; Tableau des

causes de la misère et des vemèd^s a y apporler; bui et limites de l'Eco-

nomie politique et de Notes diverses
;
par... Pari': Garnier Frères...

185S. Ii.-8.« de VIII-472-II p3gs. E.

1362—Garro {Fr. />oi/rf»íi-o). — Isagoge moral, em mataria dos Sacramentos, ti-

rada de graves Aulliores, emendada, & acrescétados nesta seplima im-

pressão dous impsdimentos do Matrimonio. Pelo M. M... natural da ci- - ^
riade de Lisboa . . Serve para exame dos que se querem ordenar. Em /"^ ^^
Coimhra, Com todis as licenças nfi-exsarias. Na Impressão da Ftíirn de Ma-

noel de CartaJho Impressor de Vnitiersidade. Anno itiOS. ln-S.° peq. de VIU

(inums.) 223 pags., afora uma em branoo, final. E.

Nas VIU paginas prels. as seguintes peças: titulo; <LICENC,AS.>; e «PROEMIO..

Obra clássica e estimada. Edição rara. Bom exemplar.

Gaspar [Fr.) —Veja-se : Casal [Fr. Gaspar do).— .Axiomala. .

.

1363—Gaume (.ihbé /.).— Histoire de la Société domestique chez tous lespeu-

plts anciens et mo-lernes, ou intluence du christianisme sur la famille,

/^<^C>

/A^Cj

/^r
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(Q-fo

par V ... Seconde éJition. avec une Inlroduotion nouvello. Patif. Gaiime

Fières... lSõ4. {Imp. Simon linran et Cump.). Iii 8.°, 2 vols. de IV-CCVIl-

300 e IV-6-28 pags. E.

1364 La Révolation, recherches liistoriqiies sur rorigine e la propa-

gation du mal en Europe, depuis la Renaissance jusqu'a nos jours,

C^ par... Paru: Gaume Frcres... 18ÕG-50. {Typ. de Henri Plon). In-S.", 12 lo-

mos em 6 vols. E.

Obra importante e estimada. Bom exemplar.

1365 La ver rongeur des Sociétés modernos, ou le prigauisme dans
/^^O réducalion, Par... Bruxelles. JFageneer. . . iSõl. In-8.° de IV-Y11I-1I-34S

pags. E.

j. 13d6 Onde estamos? Estudo sobre os acontecimentos da actualidade.

1§^^ ^870 e 1871, por... Lhhoa: Livraria CalhoUca... MDCCCLXXTI (Typ.

ff Unirerscil). !n-8.o de XV-303 pags. E. '

1367 Para onde vamos? Lance d'olhos sobre tendências da opocha

actual, pelo... Traduzido por António Moreira Bello. Porlu, 1811.. . (Typ.

Commercial). In-8.o de 272 pngs. E.

/ // y. r\ '368 As três Romãs. Diano d'unia viagem á Itália. Pelo... Porto: Tyji.

J^fii ^ '-' de Francisco Pcnira d\izeredo . . . 1SÕ7. In-8.° pcq., 6 turnos cm três

vols. E

At £) O 1^09—Gavy de Mendonça (Ayusliiilw de)— llistoiia do ctrco de Mazagão, por...

' Dihlwthica de Clatiicos Portiigiirses. Lisboa. 1890. In 8." de 239 pags. E.

1370-GAZETA.
|; EM OVE SE

|| RELATAM AS NOVAS
li
TODAS, QVE OVVE

1^// NESTA
li
CORTE, E QVE VIERAM HE

|,
varias partes no mes de Xouem-

||

J ^/&fli (^'

^

bro de 1641.
|]
(EscuJo d'ar{]ias nais portuguesas)

|j
Com tidos as lÍMii^;ns

necefsnri.is.
||
E priuilegio Real.

I|
EM LISBOA.

||
Xx Ojjicina de Loureiro de

Ainieres.—lu-i." de VI ff. inums. (o verso da ultima está em branco). li.

Na frente (o verso está em branco) da primeira H. o titulo (emoldurado por um filete)

;

nas ff. II, III e IV, e parte da frente da V as noticias relativas ao reino; na res-

tante parte da frente e no verso da V as «Nouas de fora do Reino.», e na frente

da VI as Licenças para a impressão.

E o primeiro numero d'estas apreciadas Gazetas, atribuídas a Tr. Fr.ancisco Brandão.

Raríssimo.

c o

^Ò^âT^
1371-GAZETA

||
DO MES DE

1|
DEZEMBRO

;! de 1641. (Este titulo vem uo alto

d.i primeira pag., encinjando o texto. No fim deste o registo); Con privile-

gio Real. EM LISBOA.
||
Com todas as Heenças necefsarias.

||
Na Officiím de,

Loiírtveo de Anuers. Anno 16-11. In-4.'' de 16 pngs. inums, B.

Interessante, apreciada e muito rara.

1372-GAZETA
|i
DO MES DE || lANEIRO il

de 1642. (Conforme o precedente,

não tem frontispício propriamente dito ; o titulo vem encimando o texio no

í?'-r'/h.«(y /) (^ alto da primeira pag. No fim, eni.;imando as Licenças e Vistos para a im-^ pressão, o registo): EM LISUO.A. \\ Com todas as li^eiiens neeeffarias.
\l
Va

Oljii-iiin de Domingos Lipes [l Rola. Anno de 1642. ln-4.« de 10 pags. inums.,

e uma ti. em branco, no fim. E.

Nas pags. 1 a 5 as noticias do paiz, e nas 6 a 9 as .NOVAS DE rORA DO " REVNO.»
Interessante e curiosa. Muito rara.
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1373-GAZE:TA dos lavradores. 1879—Janeiro (a Dezembro).—No fim /p
dos niims. : Lallem^int frères, Tijp. Lisboa. In-fol. peq., 12 num?, de IG /fy O (0>

pags. cad i um, em um vol. E.

É o primeiro ano desta apreciada publicação.

1374-GAZETA UNIVERSAL,
|1
PCiLITIG.4, LirTEHAUl.\, E MERCANTIL.—Ao O / r

\\m dos números:—USmA: NA IMPRENSA NACIONAL.
1|
Çom licença da O n(.<5(2>

Conimiífão de Censura. (182l-"28).— In-fol., 3 anos ou vols. de 792, 1174 e

224 pags. E.

O primeiro ano compreende 19S nums. ; o segundo, 291, e o terceiro, 53.

Publicação diária de bastante intereíse para a historia económica e politica de Portugal

e Brasil contemporânea da mesma publicação, e ainda pelas curiosas noticias que

insere de vários paizes da Europa. -Colecção completa. MUITO RARA.
Junto ao terceiro volume, este outro também interessante periódico.

A TROMBETA LUSITANA — No fim dos números: LISBOA.
NA OFFICINA DA HORROROSA C0^''SPIRAÇÃO. AN.\0 DE 1S23. Rua

Formosa n.° 42. In-fol. peq., 51 nums. de 4 pags. cada e alguns Suple-

mentos.

Também muito apreciável para a historia de Portugal e Brasil contemporânea da publi-

caçião.- Colecção completa; estimada e rara.

137.5—Gebelin [Anl. Court de)—Le monde primilif, analysè et compare avec le ^ J-Âo /'~\

monde moderne, considtré dans rhistoire nattireile et comparative ; avec <U ' f^ *—

'

des figures en taille douce
;
par. .. A Pariíi, Chrs Durand... 1773-83. In-

i.° gr., O vuls. E.

Obra importante e estimada. Boa edição. Alguns dos volumes são enriquecidos de uma
linda gravura de pagina e de en-tetes alegóricas (C. P. Marilier iiiv.—A. Reinanct

sculp.-e outros arlistas). -Excelente exemplar. Pouco vulgar no mercado.

1370— Genlis CMadome de)— Nouveaux contes moraiix, et Nouvelles histnri-

qius. Par... De 1'Impr. de Cellot. A Parií, Chez Mnradan... An XI/L—
1805. In 13.», 2 tomos de IV-Í41 e IV-412 pags. E.

1377— Gennaro (.1/.)— La Piépulliqne des jtirisconsulles. Ouvrage de M. Gen-

naro, célebre Avocit .Xapolitain.
||

Ti-.'iduit par M. TAfabè Dinonarl... A
Paris, Chez .\yoii ]:ere... M.DCC.LXVlíI .. In-8.° de IV-XXWI-âOl-V

pags. E.

As XXXVI pags. prels. inserem um .DISCOURS PRÉLI.MINAIRE.. -Livro curioso e es-

timado. Pouco comum.

1378- Genlis (Comle?se de]. — Mademoiselle de La Fayette, ou le siècle de

Louis Xlll; Par M.nie l).,. A Pjri<, Cliez iLtrndtn .. ISlõ. {De Vímpr. de

Cellol). In-S." peq , 3 vols. de 1V-XIM98, IV-206 e IV-43Í-II pags. E.

1379— Gentil (P. /osé).—VMa da venerável madre Rosa Maria Seiio de Santo

Antoipio... Dedicada á Princeza de Portugal N. S. E traduzida de Italiano

em Portugufz pelo Padre D. Jeronymo Contador de Argote. Lisboa. Na
Olfic de Francúco da Sylva Anno M.DCC. XLVl. 1^-4.° de XXXII 340 pags.

e retr. grav. por Dehrie. E.

Obra mandada retirar da circuKação pelo edital de 10 de junho de 1771, e por isso

pouco frequente.

1380- Gentil! (.4. D.).—L'Athéisme réfutá par la soience, sui\i de la critique ÁJ' O O
du Surnalurel, du Spirilualisme, des systèmes athèes, de la Morale indé- '
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pendente et dii réalisnie, et de l'étiide des causes de ce mal, de ses gra-

ves conscquenees et de son remede, ou rAtlicisine ennenii de la libsrló

et dii progrès, par. • . Paras : Dentu. . . 1869. In-8 "de 1V-XV1-344-I pags. F,.

í) 1381—Gossner.— (Euvre complôles de Gessner. Nouvelle édilion, ornée do

zLejL ^C? de 15 figures. Parh, Diiprat-Dtirerger... M.B.CCC.XIl. In 12.°, 4 vols. E.

' Edição adornada com o retr. de Gesner {Delvaux Sfulp.) e lindas gravurinhas a buril

(C. Moiiet Inv. del.-Canu sciil.).

1382—Gayer (£Vii-6Mstat'e).— Hisloire de Suède, depuis les temps les pliis re-

/<pj^i 3 ^ culás jusqu'a nos joiírs, par... Tradujte par J. F. De Lundblad... Paris.

Itnpr. de BHhune et Plon, 1841. In-S." gr. de lV-538 pags. E.

Acompanhada de iim mapa da Suécia e da Dinamarca, impresso aparte.

1383 — Gilbert—Quivres de Gilbert. Avec notes et variantes et une nouvelle

.jÚ "^í D notioe par M. Amar. Pans. Impr. de Jules Didol ainé, lS)il. In- 12.°, 2 vols.

de IV- 201 e IV-275 pags. E.

O tomo I é adornado com o retr. de Gilbert, gravado a buril.

1384— Gioberti (VírpHí). — Introduetion a 1'ôliide de la IMiilosophio, Par M.

/// c> FAlihé... Ouvrage traduil de Fltalien par M. L.-J. Abiry. Mouline, Martial

l 1^
Place... 1845. (Impr. de Martinl Place). In 8.", i tomos do IV-XVI-CXXX-

248V, lV-487, IV-474 e IV-270 pags. E.

Obra estimada. Bom exemplar, bem encadernado.

// /;—-

^

1385— Glrardin (M. Emile de).—De rinstruelion publique en France, ouvrage

/r '^
ulilb aux fanjilies, par. . . Paii*, Mairel cl Fournier. . . 1842. In-8." de IV-

481 pags. E.

1386 — Girault Duvlvier (C/i.« p./i;).— Kncyclapédie ólómentaire de l'Anliquitp,

/ // C— *"> °" origine, progrús, élal de perfeotion des Arts et des Sciences cliez les

ly 'fn.
-• *—

^

anciens, d'apròs les ineillriurs aiileurs, remarques critiques et littéraire.s.

Par... A Paris, Chez Janel el Cotelle . . . ISSO. [Impr. d'nippolyle Tdliard).

In-S.», 4 vols E.

Obra interessante. Bom exemplar.

387—GIUSTIFICAZION
||
Del pralioale íiii'ora|| DA' RELlGloSI

i|
Delia Com-

pagnia ni GESU',
|| NELLE MISSIONI || Dil Madurey. Mayfíur, e Carnate;

Os ^// II
PRESENTATA H ALLA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

i!
In oecafione dei

.,^0 ^^vL C) ^ Decreto, loro intimalo in Puduciery
||
dalla chiara memoria dei Sig. Card.

de Tournon,
||
á di 8. di Luglio, dell'anno 1704. li (Logar de vinheta repre-

sentando uma fruteira cheia de fiutos, aberta em madeira)
||
IN liOMA,

MDVCXXIV.
II II

NcUa Siampeitc delia Rew Camn-d .\po/t. ln.4." gr.

de IV tr. (prels.) inunis. e 210-4G pags. nums., não incluindo uma íl. que

vem entre as pags. 210 e o primeira das 40 imediatas, e tuna outra

após a mesma pag. 46, aml>as em branco. E.

A primeira das IV ff. prels. está em branco; na frente (verso em branco) d.i II o titulo

transcrito acima; e na III e frente (verso em branco) da IV o «ÍNDICE
|1 Delle

Parti, delle ClauTole. delle Ag-
]|
giunte de Capi 6:c. in cui dividefi

:
la prefentc

Giurtificazione.»

Nas 45 pags. finais vem um -SVMMARIVM.»
Memorial muito interessante e curioso, apresentado pelos missionários lesuitas das Mis-

sões de Madurey, Mayssur e Carnate.
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?^S~-o

Excelente edição, mui nitidamente impressa em magnifico papel de linho. Multo rara.

Belo exemplar.

1388— Glairô (/. B.)—Les Livres Saintes Vengés, oti la véritê histoiiqiie et

divine de TAncien et du Nouveau Teslament défendue contre les princi- ^^
pales attaques das iacrédules modernes, et surlout des mythologiies et /í^ O r~\
des critiques ralionalistes, par... Pari». Méquignon Júnior et J. Leruux... '

1845. (Tmpr. Dondey-Diipré). In-S.", 2 tomos de XVI-520 e IV-492 pags. E.

•1389— Glosa encomiástica a Magestade d'ElRey D. Pedro II .. OfTerecida na
entrada felicíssima de S. Magestade Catholica Ao Ex.'"'' Senhor Alnii- ^ í-—

^

rante de Castella. (Vinheta ornamental). Lisboa, Na Ojfic. de Valentim da ^ -^ O
Cosia Deslandes... Com todas as licemjní nccessanas. Anno de 1704. In-4.° de
14 pags. B.

Opúsculo raro. Exemplar levemente manchado pela humidade.

1390— Gobinòau (Comte de)—Souvenirs de voyage—Céphalonie Naxie et Terre-

Neuve, parle.., Le Moiichoif Rotige—Akrivie Phrangopoulo—La chasse /<«^/^/^i
au Caribou. Paris ; Plon... M DCCC LXXII (Tijp. Henri Plon). In-S." de / 7^ -^ ^
IV-'222-I pags. E.

No mesmo volume está ene. esta outra obra; 'ITALfE, Sicile, Bohême, Notes de voya-

ge, par Auguste Langcl. Paris: Plon... 1S72» In-S.o de 1V-200-I pags.

1391— Goblet d'Alviella (Cvmte)—Sahara et Laponie. I.— Un móis aii sud de

Tatlas. II.— Un voyage aii Cap Nord, par le... Paris: Henri Plon... 1873.

In-8." de IV-302-I pngs. E.

«Ouvrage enrichi de dix-huit gravures.>

1392-Godefroy, Comelin & Philemon do la Motto (/'«es)—ETAT ||
DES

||

ROYAUMESIIDK DARBARIE,
1|
TRIPOLY, TUMS, ET ALGER.

j|
CONTE-

NANT
II
L'Histnire ratiirelle & Politique de ces Pais; nianere dont les

Turcs y traitenl Irs Esclaves;
||
Comnie on les rachete ; Et diverses Avan-

tures
II
curieuses.

||
Avec la Tradition de 1'Eglise, pour le rachai

|| ou le

solagement des Captifs.
||
Par les...

|| || A ROl'Ei\ ; Chez Pierue
Macuvei.,...

II II
M.DCC.XXXI. In-12.° de VI pags. (prels.) inunis.

e 26:í-IV-270 pags. tí.

As VI pags. prels. compreendem: titulo; um preambulo: «LE LIBR.\IRE || .\U || LE-

CTEUR.» ; e a .APROBATION.»
As lV-270 pags. finais inserem o texto de «LA TRADITION" DE II L'EQL1SE...., que

tem frontispício próprio, e que abre por um «AVISH AU
|| LECTEUR.» (pags. prels.

111 e IV).

Livro interessante, estimado e raro. Bom exemplar.

1393 -Godinho (P. Mamiel)—\\\LhkC,ÃO
\\
DO

|| NOVO .CAMINHO
|1
QVE

|| FEZ
POK TERRA, E MAR,

||
VINDO DA ÍNDIA PARA PORTVGAL || no anno de

•1663
II
O P^Dfí/':

II
MANOEL GODINHO

|1
da Companhia de Iesv;|1 EN-

VIADO Á MAGKSTADE DELREY N. S. || DOM AFFONSO VJ. l PELLO SEV
VISO REY ANTÓNIO DE .MELLO II do Caftro, & Efiado da índia. M 1|

LVIS DE VASCONGELLOS E SOVSA
ll
Conde de Caftel-melhor, dos Confe-

Ihos de
II
Eítado, &. Guerra de Sua Mageltade, || íeu Efcriuão da Puridade,

&c.
II

\\EM LISBOA: COM LICENC,A\\7\a. Officina de Henrique

Valente de Oliueira,
||
Impreílor delKey N. S. Anno 1665.— In-i.o de XII

pags. (prels.) inums. e 188 nums, E.

S6

J^-Zfa
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Na primeira pag. prel. o titulo; a II está em branco; nas III a VI a Dedicatória t AO
CONDE DE CASTEL

II
MELHOR DO CONSELHO DE ESTADO, &c.. (é encimada

pelo escudo d'armas deste titular, o qual, primorosamente gravado a buril em chapa

de metal (João Baptista faciebat. 1663), tem, dividida pelos lados e parte superior,

esta divisa: «O Decvs ò Nostkvm ; MELIORIBVS Viere Fatis.>), dakda e subscrita

no fim : 'Lis- \\ boa, CoUeglo de S. Antão da Companhia de lefus, II 2. de Outubro

de 1665. llCapellão, & Orador de V. S. ||
Manoel Godinho.»; nas pags, VII e Vil o

Prologo .AO LEVTOR.> ; e nas IX a XII : ^LICENÇA DO PADRE PROVINCIAL
\]da Companhia de lefu, na Prouincia de Portugal.» (datada e subscrita; «Lisboa

a 18 de Março de lòbí. :, António Barradas.); 'IVIZO, E APPROVAÇÃO QVE
DEV\\ Sobre efta Relação, o Padre lacinto de Magijtris da\] Companhia de lefu:

Procurador geral a Ro- 1| ma pella prouincia de Cochim, & Vi-
||
fitador na Prouin-

cia do Brafil.' ; APPROVAC,ÂO, QVE DEV SOBRE \\ efta Relação o P. Mefire
Manuel Pereyra da Companhia de lefu . . . » ; etc.

O texto da Relação propriamente dito, compreendendo XXX Capítulos, decorre de pag.

1 a 183 ; vindo da 184 em diante, disposto a duas colns. por pagina, o « INDEX
||

DAS COVSAS
I;
MAIS NOTÁVEIS || DESTE LIVRO..

É verdadeiramente interessante e curiosa esta Relação do P. Manuel Godinho, não só

pela pureza e propriedade do estilo em que está escrita, mas também pelas excelen-

tes, minuciosas e verídicas descrições que dá dos logares e cousas por ele observa-

da» durante a sua perigrinosa viagem térrea desde a índia até Portugal no anno de

1662.

Primeira edição, a mais estimada c muito rara. Bom exemplar.

A mcsvm obra : Sf gnnila eilição. Publicada pela Sociedade Propaga-

/ .// /n /^ dora dos Conhecimentos Úteis. (Peq. vinheta ornamental). Lisboa. Tj/p. da

OnV^ ^ Soe. Pronag. dos Conh. Víeis... 1842. In-S." de XVI-234-III pags., além de

/y^-^O

l.êoÍ6

Propag. dos Conh. LUeis.

Ires em branco, finais. E.

As pags. prels. V a XVI inserem uma interessante e substanciosa «PREFACÇÃO DESTA
2.1 EDIÇÃO..

Reimpressão estimada; já invulgar no mercado.

1394 Vida, virtudes, e morto com opiriiaõ de santidade do venerável

padre Fr. António dns Chagas, da Ordem de S. Francisco .. Composta

Pelo... E novamente impressa, e accrescentada com hnmas Elegias, e

devoçoens do mesmo Venerável Padre. . . (Marca emblemática da Comp."

de .lesus). Lisboa Occidental, Na olpc- de Miguel Iiod}ijves,. . M. DC:c.

XXVin. . . In-4.'' de XXlV-449 pags. E.

Estimada. Segunda edição, pouco vulgar. Bom exemplar, com ene. do século XVIII.

1395- Godinho (P.AVco/awy^.- DE ||
ABASSINORVM

||
REBVS

||
Déqiie/Ethiopi(E

Patriarchisll Ioanne Nónio Barreto,
i1
& Andrea Oviedo.

||
LIBIUTRES:

/^
II
P. NICOLAO GODIGNO

II
Societalis lESV Auctore.

||
Nun primum in In-

cem emissi.
II

{Vivheta tipográfica) \\
LVGDVNl,

\\
Sumptibus Horalij Car-

don.
1]

11 m DC. XV.
II
SVPEUIORVM PERSIISSV. ln-8.» de VIII ff.

(prels.) inums. e 414 pags. E. {perg).

As VIII ff. prels. compreendem: frontispício; Dedicatória ao 'ILL'»' AC REV^WD.
FERNANDOW MARTINIO MASCARE-\\gnw Algarbiorjm Episcopo,

\\
NICOLAVS

aODlGNVS felicitatem precatar.- ; espécie de prologo ou saudação aos xLECTO-

RIS.' ; ^Facultas.»; <APPROBATIO(NS).» ; <CONCESSIO(NSJ. ; e ' INDEX
\\
LI-

BRORVM ET CAPITVM.>
O titulo no frontispício é impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Obra importante para a historia das missões e do nosso domínio nas índias Orientaes e

na Abissínia (Ethiopia Oriental) durante parte da primeira e parte da segunda me-

tade do século XVI. -Apreciável e raríssima.
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1396—Godinho {P. Mcolau).—\lT)\ DEL
||

. . , En Madrid... Aiio 16J4. ^ ^^
{J)o frontispício damos a exacta reproiução foto-zincogràfica que segue) : <3'<_ O 1/^ O^

V I D A D E L

BÍENAVENTVRADO
PADREGONZALODE
Sjlúcira > Sacerdote de la Compina rfe

lESVS, mart)rizado cn Monomo-
tapa , Ciudad cn U

; Cafraria.
''^'"

Tt^ADVCIDA DE LATfN El^ CAS-
' tilUne

f
or "Bernardo de Cicnfueço!.

DIRIGIDA A DON LVIS DE
Sylueira, Conde de Sortclla , Guarda Mayor de fu

Mageftad , Scnor delas villasdcGocs
, Oh-

ucfadc Conde ,Currclos , Salauis,

Sangian,Pcncla,&:c.

Aiio PííliiSEl 1614,

C0^P1(^IVILECJ0.

En Madrid, PorLwwJíWfAí^ imprcflbr dcL

Rey nucílro fciíor.

{O original mede 17-J x lOOmm)

In-4.'' de IV ff. (prels.) inumeradas e lOU numendas na frente. E.

As IV folhas prels. inserem: titulo; -TASSA.^; ^SVMA DEL PRIVILEGIO.^; <Aproua-

cion.>; Dedicatória -A DON LVIS DE\\ Sylaeira, Conde de Sortella, \\ Guarda Mayor
de Su Magestad...^; e Prologo <ÁL LECTOR.t

Livro curioso e abundante de dados sumamente interessantes para a historia das missões

e conquistas portuguesas na Africa Oriental, e dos usos, costumes e idolatrias dos

bárbaros naturaes desses então bem inóspitos logares.

A obra í dividida em três Libros, e estes em diversos capítulos. Dos XIII Capitules que
o Libro segando contém aqui damos, a titulo de simples curiosidade, os respectivos

titulos. Ei-los :

ACABA DE SER PROVlNcial, y senalanle para ir a predicar el Euangelio a loi

Cafres. — Partese con sus companeros a la Cafraria. - Parte de Mozambique a IHa-

bane, e de a/li embia vno de los companeros ai Rey de Tonga. — Descriuise el sitio

ftt Tonga, y las costumbres de sus moradores. - Lleuan ai padre Qoaçalo a Tongq
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>i aUi batiza ai Ref, y a los de su casa. - Batizado el Rey, se buelue a Mozãbigue

dexãdo sus companeros em Tonga. — Buettiense a Mozarnbiqiie e, ya la índia los

companeros dei padre Gonçalo. — Parte de Alozambique por el rio Masulo, e llega a
Sena. -Lo que hizo en quanto detuuo en Sena. -Del poder dei Rey de Monomo-
tapa : dei modo de su gouierno, costubres, y otras cosas. -Batiza ai rey, y a la

Reyna su madre, y a otros Grandes de sv Reyno. - Persuaden los Moros ai Rey, que

mate ai padre Gonçalo. — Lo que sucedia ai Rey, y a los demas, despues de la

muerte dei santo padre Gonçalo de Sylueira.

'

Barbosa Machado regista o original latino e as versões francesa e italiana que do

mesmo original existem, porém nada nos diz acerca desta tradução em castelhano,

que decerto não conheceu.

Apreciada. Belissimo exemplar. MUITO RARA.

Godinho Cardoso (ilíoíiwc/).—Relnção do naufrágio da nao Santiago... em
1585. Veja-se : Cumes de Brito (Bernnrdo).

Góes {Damião rfc).— Bellum Cambaioum I (et II)...— Veja-se: DE RliBVS
HISPaNICIS, LVSITAiSICIS...

1397 CHRONI
!
CA DO FELICÍSSIMO REI DOM EMA-

II
NYEL. . . Lis-

boa . . . 1560.

A
^ p 6^ 0^ O O IDo frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zincográfica).

In-fol. de IV ff. (prels.) inunis. (a ultima das quais esta toda em branco) e

107 nums. na frente.

Na frente da primeira das IV ff. prels. o frontispício reproduzido acima ; no verso o

«Alvará» régio permitindo a impressão do livro e a declaração de visto, subscrita

por «Frei Emanuel da veiga- ; e nas ff. II a III a «Tauoada dos Capítulos da Pri-

meira parte da ||
Chronica delRei dom Emanuel.»

A primeira das 197 ff. nums. insere o .PROLOGO NA CHRONICA DEL
]1 REI DOM

EMANVEL, DIRIQIDA PER |1
DAMIAM DE QOES AHO SERENÍSSIMO PRlN-|i

çipe dom Hhnriqve, Infante de Portugal, Cardeal do titulo dos fantos quatro || Co-

roados, filhos defte foli-
II
çifsimo Rp".i. ;

e as ^ol. 3 a 107 o te.xto desta primeira

parte da Chronica, o qual contém ciii Capi.

No verso da ultima folha, como que a rematar do texto, o «fac-simile» da assinatura de

fr. tman.^ da veiga; seguido do registo tipográfico:

^ AcaboDÍt ác imprimir efta primeira parte da Chronica d©

íclt^ifsiiTio Rfidom Ema nve.l cmj^isboaccj

cofa de Fran^ifco Corfea.imprefTot do

ícrcniíiiii») Cardt») Infante.

O Alvará permitindo a impressão da obra inserto no verso da primeira folha, principia as-

sim : «Ev BLREi faço faber ahos que efte aluara virem, que eu
|I

ei por be, & me praz por

juftos refpeitos que me irfollmoue, que Damião de goes fidalgo de minha cafa,

pof-
II
fa fazer imprimir ha Chronica delRei dõ Emanuel meu

||
bifauò... que clle

compôs de nouo
i;
por meu mandado.. .»-e termina: «... Diogo fernandez ho fez

em Lisboa a xxix de Março !' de M. D. Lxvj. Balthafar da cofta ho fez fcreuer.»

O visto de Fr. Manuel da Veiga tem a data : «Oje quatro de lu- 1| lho de M. d. lxvi.

-SEGUNDA 11 PARTE DA CHHONICA TO FE-
||
LICISSIMO REI DOM

EMANVEL,
II
COMi'OSTA PER DAMIAM DE

||
GOES.

|| (£ ||
(Legar da mes-

ma gravura rectangular com o escudo d'armas que vem no rosto da parte

primeira e que se repete nos frontispioios dos partes terceira e quarta)
||

1 Foi vjfia, & aprouada pelo R. P. F. Emanuel da
||
veiga, examinador dos



CHRONI
CA DO felicíssimo REI DOM EMA-

NVEL, COMPOSTA PER DAMIAM DE
coii, DIVIDIDA EM c^,v^rKor/i*,T»t,

^roiPÍlH,Í£*prfo«'l"P*^^>oR*P F.ÊmtoiwlJijreigiciâminidordoiliftToi. ^

^Ein Lisbo» emcifa d« Frjjnjiíco corr(a,imprc(r}t do fereairií»

mo CtrJett Inyant«,aHo« tví] dUsdo met d« lolho ik 1 5 tf ^
aEIUniadt «Ha pnmein part» 00 ragnotm paptl a duzcitiomc v<"1<ionu r«aM,a< fba ie\it

i«£iaado ha áilliMia doa lugarcion Jc fe vcndcr.flc hai outni nttfUUtpúo me(m9
oioão raquillo eai-<]ue forrm uxftJas,

CcmpiiuilcgioRcal.

Fac-simile do frontispício da obra descrita no presente Catalogo, sob

o n.° 1397. O original mede 24ox 142mDi. (Pag. 388)
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liuros
II
£m Lís6oa, em cafade Fravci/'íO eorrea, impref/or do fereniísimo

\\

Cardeal Infante, akos dez dias de Seplêbro de 1566.
||

«j E/'ia taxada em papel

a cento, & çinqvêla reaes.
\\
Com Priutlegio Real. In-fol. peq. da III ÍT. (prels.)

inums. e 75 nums. na frente, afora uma em branco, final.

Na frente da primeira folha prel. o frontispício ; no verso da mesma H. o <Ç-^ AL-

VARA.> já citado na descrição da parte precedente; na H. II e frente da I" a «Ta-

uoada.» ('^-^^ Tauoada dos capítulos
||
deita fegunda parte.») ; e no verso da fl. os

5^ Erros da impreffam, que ho primeiro ||
declara has folhas ho fegundo ha co-

luna.»

Esta segunda Parte contém .xxxxiiíj Capítulos, o ultimo dos quais acaba no verso da

derradeira fl. do volume, tendo por fecho o clássico «Laus Dec», seguido deste ou-

tro registo da impressão

:

^ Imprcfiòem I' isboa,em <alà de Francisco correa,

impreflbrdcrrercnirsimo Cardeal Infante.Ahoi . ,..
'

dez dias do mes de Septem* . .- -

'

bio de iKÓói
- - j^

e do «fac-simile» da assinatura de fr. eman.' da veiga.

TERCEI
;|
RA PARTE DA CHRONICA DO FE

|| LICISSIMO REI
DOM EMANVEL,

||
COMPOSTA PER DAMIAM DE ||

Góes.
||
(Gravura com

escudo d 'armas portuguesas, já inserta nos rostos das duas partes prece-

dentes)
II % Foi vifta, & aproiiada por ho.R. P.F.Emanuel da veiga exami-

nador dos liunis.
II

•! Em Lisboa «m cafa de Francifco eorrea, impref/ur do

fere- l| niffimo Cardeal Infante, a hos.xxiiij.dia de laneiro de. J567.
\\ ^ Esta

taixada ? papel a duxentos, <Ê {incoenta reaes.
|| Com Priutlegio lieal. ín-fol.

peq. de IV ff. (prels.) inums. (o verso da ultima eslá em branco) e 138

nunis. na frente.

Na frente da primeira fl. prel. o rosto ; no verso da mesma fl. o Aivara e o Visto de

Fr. Manuel da Veiga, já dados no verso da ti. do frontispício da parte primeira, nas

ff. III e IV a cTauoada.» ('f^^ Tauoada dos Capítulos
1|
defta Terceira parte.»), e

na frente (o verso está em branco) da IV a enumeração dos «^ Erros da imprefram

de que ho primeiro nume- 1| ro declara ha folha, ho fegundo ha coluna.»

Contem esta Terceira parte Ixx.': Capítulos, o ultimo dos quais remata, na frente (o verso

está em branco) da ultima folha do volume, por esta declaração: «Fim da terceira

parte da Chronica ]| delRei dom Emanuel.»

QVARTAjlE VLTIMA PARTE DA CHRONICA || DO FELICÍSSIMO

REI DOM EMANVEL,
||
COMPOSTA PER DAMIAM DE GÓES.

1|
(Gravura

com o escudo d'armas portuguesas, jà citada)
|| ^ Foi vifta, & approuada

por ho R. P. Frei Francifco Foreiro. || *\ Em Lisboa em cafa de FrancTco

eorrea, Imprelfor do Sereni/sitno
\\
Cardeal Infante, ahos xxv dias do mes de

lulho de i567. \\ •! Eíld taxada efla Quarta parte no Segno em papel a duzen-

tos, £ çinqueiila raes, d- fora \\ delle fegundo ha diftancia dos lugares onde fe

render.
|| 1] Com priuilegio Real. In-fol. peq. de IV IT. (prels.) inums. e 114

nums. na frente.—^4» quatro Partes em igual numtrode volumes. E.

Na frente da primeira folha prel. o frontispício ; no verso da mesma fl. o já mencionado

Alvará e um novo visto, de Fr. Francisco Foreiro, que diz textualmente assim

:
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1 Vi ,eft» QuarU parte da Chronica delRei dom Enia- 11 nuel, & não achei impedi-

mento a poderfe impri-llmir, a dous de laneiro de m. d. L.\vj.||Frei Francifco Pe-

reiro. > ; nas e. II e III a «Tauoada.»

(•^-^^ Tauoada dos Capitules
il
defta quarta parte da Chronica delRei dom H Ema-

nuel.»), e na frente (e verso está em branco) da IV a enumeração dos «fl Erros da

Imprerram..."

Esta quarta e ultima parte está dividida em Ixxxvj Capítulos, o ultimo dos quais acaba

na frente da ultima fl. (o verso está em branco), fechando com o cláísico •] Lavs

Deo., seguindo-se a indicação:

f^ Fim da Chronica de feliçifsimo

Rei dom Emanuel

A impressão, muito nitida, foi executada com caracteres redondos; tem também a eJ-

malta-la numerosas letras iniciais (algumas figuradas) de caprichosos desenhos de

fantasia, gravadas em madeira.

A parte primeira compreende um caderno de impressão de quatro ff. (as prels.), não
rubricadas

; treze de oito folhas rubricadas, no pé da frente das quatro primei-

ras ff. de cada um deles : A, A 2, A iij, A iiij i N, N ij, N !lj, N iilj; e um (o ul-

timo) de três ff. somente, rubricado : O, O 2, O 3.

A parte segunda, um caderno das três fl. (as prels.), rubricado, no pé da frente da se-

gunda : íj-^ 2 ; nove de oito ff. cada um, rubricados : A, A 2, A 3, A4 a. í, l 2, l 3,

14; e um final, de quatro ff. somente (a ultima branca), com a rubrica : K, K 2,

K 3.

A parte terceira, um de quatro fl., rubricado no pé da frente da segunda:
\ ^ 2; de-

sassete de oito ff. cada, rubricados no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada

um deles : A, A 2, A 3, A 4 i R, R 2, R 3, R 4 ; e um, ultimo, de duas ff. so-

mente, com a rubrica S.

A parte quarta, um de quatro ff., rubricado no pé da frente da segunda: f^^ 2; treze

de oito ff. cada, rubricados no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um
deles : A, A 2, A 3, A 4, lí N, N 2, N 3, N 4 ; e um, final, de dez folhas, rubn
cado nas cinco primeiras: O, O 2, O 3, O 4, O 5.

Exceptuando os títulos, Alvará e Vistos, tudo o mais é impresso a duas colunas por pa-
gina.

Os dizeres da primeira linha de cada um dos quatro frontispícios são xilógrafos, - isto

*, gravados em madeira.

Na parte inferior de cada um dos fronlispicíos, lado direito, ha a assinatura autografa

de Damião de Góes (veja-se o seu «fac-simile' na reprodução que acima damos do
frontispício da primeira parte).

Na numeração das ít. das quatro partes notam-se os seguintes erros : na parte primeira

as £f. 56 e 75 estão nums., respectivamente, 57 e 76 ; na segunda parte as ff. 29 e 7

acham-se numeradas, respectivamente, 92 a 66; na terceira parte as ff. 4, 12, 45,81 e

85, estão, pela mesma ordem, numeradas : 5, 13, 46, 83 e 84 ; e na quarta parte as

ff. 40, 85 e 93, apresentam, respectivamente, os números 46, 84 e 99.

Primeira e RARÍSSIMA edição das quatro partes reunidas da Chronica de D. Manuel,

escrita pelo famoso e erudito cronista Damião de Qoes ; edição bela e nitidamente

impressa pelo hábil impressor lisbonense Francisco Correia.

Soberbo exemplar, acompanhado do, presentemente, indispensável complemento da Chro-

nica, ou sejam as variantes notadas pelo já falecido Dr. Luís Monteverde da Cunha
Lobo, de Viana do Castello, em confronto que fez com o único exemplar da auten-

tica primeira edição conhecido até hoje, e outro da 2.«, ambas impressas no mesmj
ano de 1566. Essas variantes haviam sido expurgadas da 2.a edição pelos desgostos

causados a seu autor -segundo escreve Barbosa Machado quando trata da edição

de 1619, que ele diz 2.a
! Não discorre ai (decerto por não o ter notado) que essas

variantes se tinham já dado na 2.a edição da l.a parte de 1566-quando publicadas

na 1.", que devia ter sido toda recolhida e inutilizada, escapando por acaso poucos
exemplares ou talvez um só, o único conhecido hoje, o qual passou das mãos í.o

dr. Luís Monteverde para as do Visconde de Azevedo, e deste para a livraria de D.

Pedro V.
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Estas variantes foram publicadas pela primeira vez (1) pelo Visconde de Azevedo,

que as fez iuipriniir na sua tipografia particular, não excedendo a tiragem a 30

exemplares ; motivo este porque os mesmos exemplares são hoje quasi tão raros, ou

mais ainda que os da própria Chronica, edição de 1566-67. Saíram com o seguinte

titulo

:

ÍLÊAX^fíO DAS VARIANTES E DIFFERENÇAS NOTÁVEIS
||
QUE

SE ENCONTRAM NA PRIMEIRA PARTE || DA CHRONICA D'ELREY D.MA-

NOEL
II
ESCIUPTA FOR ||

DAMIÃO DE COES
||
E DUAS VEZES IMPRESSA

NO ANNO DE 1306,
jj

|| Ajunctani-se também os capilulos 23 e 27

da referida Chronica,
||
coliforme se lêem em um nianuscripto existente

||

na Bibliotheca Publica do Porto,
||
os quaes já foram impressos e publica-

dos pela primeira vez
||
no Museu Pobtuiinsk || ||

PORTO :
i|
NA TY-

POGRAPHIA PARTICULAR DO VISCONDE DE AZEVEDO. \\ — \\ M.

B.CGC.LXVl. In-fol. peq. de VI (a ultima em branco), pags.( prels.) inums.

e 25 nums., além de uma outra em branco, final. E.

As VI ff. prels. compreendem : titulo (ornado de elegante tarja), e «EXPLICAÇÃO PRE-
LIMINAR.», a qual tem a rubrica-la no lim a assinatura autografa do Visconde de
Azevedo.

O texto das Variantes é disposto a duas colun.as por pagina.

(1) A reimpressão, publicada com idêntico titulo e a expensas do Dr. Eugénio
do Canto, de Ponta Delgada, traz no fim este registo tipográfico: «Tirarão-se 100

exemplares todos para brindes. || NA IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIM-
BRA

j]
SE ACABOU A IMPRESSÃO

II
AOS 30 DE SETEMBRO DE 1912.» -Constitua

um foi. peq. de VIII-40 pags., além de uma com uma Nota do editor, uma em
branco, uma com o registo da impressão e outra em branco, finais (todas numera-
das) ; e três <fac-similes> de autógrafos. Nas pags. prels. o titulo e a «Explicação

preliminar» do Visconde de Azevedo ; nas pags. 1 a 27 o texto das Variantes e dif-

ferenças já dado na edição primitiva ; nas pags. 29 a 36 o «Capitulo XXIII da ter-

ceira parte da CHRONICA DE EL-REI D. MANUEL ||
1' Extracto do artigo do

= Museu Portuense = (pag. 2) que precede a publicação do capitulo XIll da...> ; c

nas pags. 37 a 40 o «Original do cap. XXVII tal como foi escrlpto || POR || DA-
MIÃO DE aOES>.

No anno imediato ao que se efectuou a reimpressão que fica registada, foi dado
á luz da publicidade, a expensas do mesmo editor

:

«ADDITAMENTO
II
A H Reproducção do Elenco das Karia/jfes... |i PUBLICADA

PELO
II
VISCONDE DE AZEVEDO || iinii H COIMBRA ^imprensa da Uni-

versidade
\\
MDCCCCXUU (No fim a declaração e registo: «A tiragem foi de 100

exemplares destinados só a offertas.
il ACABOU-SE A IMPRESSÃO || NA IM-

PRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
|| AOS 30 de ABRIL DE 1913..

In-fol. de IX-4-II pags. (As duas ultimas pags. inserem uma Nota do editor e o

registo da impressão). Este Additamento ás Variantes precedentemente publicadas,

foi primitivamente dado á luz, pelo sr. Joaquim de Vasconcelos (de quem são

umas palavras preambulares insertas nas pags. prels. V a VI do opúsculo), na
«Arqueologia Artística», Porto, Typ. Occidental, MDCCCLXXXh. Volume II-
Fascículo X.

Ainda ácêrca da mesma Chronica de D. Manuel, publicou posteriormente o ilus-

tre escritor inglez sr. Edgar Prestage :

«CRITICA CONTEMPORÂNEA
II
A

II
Chronica de D. Manuel || DE || DAMIÃO DE

COES
II II

MS. DO MUSEU BRITÂNICO PUBLICADO E ANOTADO || POR
II
Edgar Prestaoe

||
(Marca-emblema do impressor) || 1914 || || Impkbnsa Libanio

DA Silva
|1 Travessa do Fala-Si, 24 \\ LISBOA.» ln-4.o de 38 pags. afora duas em

branco, finais.
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Descrevem a Chronica de D. Manuel, além de outros, os seguintes bibliógrafos: Bar-

bosa Machado, Inocêncio, Pinto de Matos, Brunet e Salva; e, mais recentemente, o

sr. Guilherme Henriques n'«/] Bibliographia Qcesiaiia, interessante estudo publicado

no Boletim da Soe. de Bibl. Barbosa Machado, nunis. 2 (pags. 77 a 112) e 3 (pags.

183 a 211), Anno 1, 1911-12.

Eiíi frente do rosto da parte primeira, vem um interessante retrato de D. Manuel 1, gra-

vado a buril em chapa de metal. Este retr., embora de execução muito antiga, não

faz, que nos conste, parte da edição. Foi decerto apenso ao exemplar por algum

[ dos seus primitivos possuidores.

1398—

—

Chronica do fulicissimo Rey Dom Einanvel de gloriosa memoria,

A qual por mandado do Sereníssimo Príncipe, o Infante Dom Henrique

seu Filho, o Cardeal de Poitiigal, do Titulo dos Santos Quatro Coroados.

Damião de Gocs coligio, & compôs de nono. El Rey N. Senhor a mandou
ver por o seu Coronista Mór João Uaptísta Laiianha, & está conforme a

que o Auctor acima mandou imprimir. Ao Excel.""' S. D. Theodosio Dv-

que de Bragança, &c. Anuo (Escudo com as armas do Duque) I6l9. Com
todai as licenças ^ aprovações necessárias. Em Lisboa. Por António Aluarez

Imprestor, d- Mercador de Liuros, E feita a sua custa. (No fim) : Fim da

Chronica do telicissimo liei dom Manntl <£• se acabou em tespera da Visitaçam

de nossa Senho)'a, d: Sancta Isabel hiía Solemne procissão íío mesmo dia, & dois

dtas despcis que el Rei dom PhelijX N. S. II de Porlngal, eiitrou neste Beino

16i9, etc... In-fol. de II IT. íiiums. e 348 nums. na frente. E.

O irontispicio é impresso a preto e a vermelho. Segunda edição. RARA. Bom exemplar.

Deploratlo Lappianse gentis. . .—Veja-se : DE REBVS HISPANl-
CIS LVSITANICIS...

De rellgione Ct* morib. AethiopS.. .—Veja-se a obra citada.

De rebua Ó" império Lusitanorum. . .—Idem, idem.

Epistola aliquot Preciosi. . .—Idem, idem.

—

—

—HispaniK descriptic .— Idem, idem.

Lappice descríptlo. ..—Idem, idem.

13S9 LIVRO
II
DE

||
MARCO TULLIO CICERAM,

|]
CHAMADO ||

CATAM
MAIOR,

il
OU DA VELHICE,

||
DEDICADO A ||

TITO POMPONIO ATTICO.
||

TRADUZIDO
li
Por DAMIÃO DE GOES. || NOVA EDIÇÃO.

1|
—.—

||
LIS-

BOA,
\\
NA rYPOORAPHIA liOLLANDIANA.

\\
1| ISJÕ. In-8.° de

113-111 pags. E.

Na pag. I o titulo da edição primitiva («LIVRO DE MARCO TVLIO
||
Ciceram chamado

Catam maior, || ou da velhice, dedicado a||Tito Põponio Attico. |(
Em Veneza por

Steuão Sábio,
li
M D XXXVUI.»); a 2 está em branco; na 3 o titulo de frontispício;

a 4 está em branco; nas 5 a 9 a Dedicatória: «AO MVITO ILLVSTRE SENOR
|1

DOM FRANCISCO DE SOV3A,
i;
CONDE DO VIMIOSO, |1 DAMIAM DE COES

MANDA SAVDE.» ; a 10 está em branco; nas 11 a 14 o «PROLOGO
1,
DE MARCO

TVLLIO CICERAM, 11 A PÕPONIO ATTICO.. ; e nas .15 a 113 o texto da obra pro-

priamente dito. Na I das três pags. inums. finais um N. B , e nas II e III um Ca-

talogo de 'Livros que se vendem em casa de Rolland...»

Tradução clássica e muito apreciada. Segunda edição. Exemplar de tiragem especial em
magnifico papel de linho (bastante encorpado), muito limitada. Por aparar e bem
encadernado. Nestas condições, excessivamente raro.

Olisiponensis vrbis descriptio. . .—Veja-se: BE REBVS HISPA-
NICIS, LVSirANICIS...
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1400- -Opvscvla qvae Hispânia illvstrata continentvr. Conimbricce. Es //J^CO O
lyf. Acadenáfo Regia, M.DCC.LXXXXÍ (1791). In-S.» de 4-XXI-áOl-I ^

pags. E.
/ <<~

1401— Góes Lara d'Andrade {Diogo de)—Da responsabilidade e das garantias 7^ -J <0
dos agentes do poder em geral. Por. . , Lisboa. Í84-2. Tijp. da A. J. da

Cruz... ln-8.0 de lOâ-IV pags. E.

1402-Goethe-GASTILHO
II li

THEATRO DE GOETHE 1!
TENTATIVA

ÚNICA
II II

FAUSTO
||
POEMA DRAMÁTICO J TRASLADADO A POR- ^ rhá <0 O

TUGUEZ
II
(Peq. vinheta ornamental ||

VOmO
\\
YKVA MOfíÊ-EDÍTORA ^^ ^ '^

II
Praça de D. Pedro || 1| MDCCCLXXII. (No verso da fl. de ante-

roslo: POnrO-IMPRESSA POBTLGLEZ.-i). In-8.° gr. de XVI-415 pags.,

não incluindo uma em branco, final. E.

Na pag. V prel. a Dedicatória : .A SEU BOM IRMÃO |1
JOSÉ FELICIANO DE CASTI-

LHO
1| ... 11 O/Terece II

CASTILHO..; e nas VII a XVI uma .ADVERTÊNCIA, do tra-

dutor.

Versão muitíssimo apreciada. Edição primitiva. Rara. Belo exemplar.

1403- Le Faust de Goethe ; Iraduclion complete, précédêe d'un Essai sur /^ ^\~'0
Goelhe, accompognée de notes et de commentaires^et suivie diine étude

sur la myslique du poème; par M. Henri Blaze. Paiis, Charpentier,. . 1847.

{Poitiera.—Imp. de A. Dupré). In-8.° de 1V-590-I pags. E.

Tradução estimada.

14C4—Goguet et Fugère.—De Torigine des loix, des arts, et des sciences, et

de leurs progrès chez les anciens peuples. (Vinheta ornamental). A La <j59^ ^O
Haye, Chez Fúrre Gotse Jmior... M.DCC.LVIII. In-12.°, 3 tomos, de VI-

XL-830 pags., o 1.°; lV-VIlI-800 pags., o 2."; e VIII-614 pags., o 3.°; além

de uma fl. (desdobrável) em cada um dos mesmos vols. E.

O tomo I compreende a época: Depuis le Déiuge jusqu'à la morídeJacob. — O II:

Depuis la mort de Jacob, jusqu'à Vétablissement de la Royauté cliez lez Hébreux.—

O III : Depuis de l'établissement de la Royauté chez te He'breux, jusqu'à leu retour

de la Captivite'.

Os três tomos são adornados de gravuras a buril, tiradas aparte em folhas de formato

superior ao dos mesmos tomos, pelo que são dobráveis.

Trabalho interessante e estimado. Excelente edição, já pouco comum.

1405- Goldoni (Círt/o)—Nuevo Theatro Cómico dei Sigrior Avvocato... Poeta

Di S. A. R. il Sereníssimo Infante di Spagna Don Filippo, Duca dl Par-

ma, . . In Bvlogna MDCCLXVllI. Nella Staniperia di S. l^ommase d'AquÍ7io.

Con liceza de' Superiori. In-S.", 16 vols. E,

Comediógrafo italiano muito apreciado. Edição completa de todas as suas peças tea-

trais. Estimada e rara. Excelente exemplar.

14C6 Teatro italiano scelto. Commedie de... Albergati Capacelli, Gio-

vanni Giraud ed Alberti Nota. Scelte ad uso studiosi delia lingua italiana.

Pangi: Baudry.. . 1844. In-8.» de X-388 pags. E.

O frontispício é adornado com o retr. de Qoldoni (gravura cm madeira, assinada: C.

Qeoffroy-AG. Laisne).

1407— Goldesmith (Dovlor).—Historia romana, desde a fundação de Roma alé

á decadência do império romano no Occidente... Traduzida do inglez /"^ O C^
do. .. Usboa, Na Typ. Rollandiana, 1806. . . In-S.", 4 vols. de 318-11, 292-1,

297-1 e 301 pags. E.

/S-/0O

Moò
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-Historia secreta de... Bnaparte...—Veja-se: Lopes {Joaquim José

Pedro)

1408— Gomes, {Alexandre Cae/ano—FLAVIENSE).—Lorena perseguida, e exal-

, tada. Em que se escrevem as perseguiçoens, que exaltarão a Serenissi-

//f
--J

p-j ma Casa de Lorena ao Tlirono do Império, e Mundo.,. OITerecido á...

/ ^ Senhora D. Maria Margarida de Lorena, Marqucza de Abrantes... Por...

Presbytero do hatrito de S. Pedro... (Vinheta ornamental, representando

um cahaz com flores). Lisboa : Na Ofjicina de Bernardo Anlonio. Anno de

M.D.CC.XLIX... In-fol. de XV-420 pags. E.

As XV p.igs. prels. inserem : ante-rosto, rosto, Dedicatória, Prologo e Licenças. (Do
Santo Officio e Do Ordinário).

Estimada. Belo e.xemplar.

Gomes (P. .-Jndré).—Sermaõ. . . No Auto da Fé. . . de Lisboa. . . 1621.—Ve-

ja-se : Autos de Fé {Sernwcs de).

Gomes (Duarte).—Veja-se: Gomes Solis {Duarte).

1409—Gomos {Franciíco Luiz).—Le Marquis de PombaL Esquisse de sa vie pu-

^ K—/S blique, par... Lisboime: ímpr. FrancoPortugaise {lMUemant,Frères)...l869."^
In-S." de 377-1 pags. E.

Estimada e pouco frequente.

1410- Gomes (João 5o;)<i'sía;.—Nova Castro, Tragedia, Por .. Quarta Edição,

correcta e aumentada. (Escudo d'armas portuguesas). Lisboa: Na Iinpr.

Í'/L ^T^ Regia. Anvo 1817. Com licença. In-8.° peq. de 116II pags. E.

' Peça teatral muito estimada. Edição adornada com nma gravura alegórica, aberta a

buril e impressa em separado. - Pouco comum.

1411—Gomes {P. Pcdco).—BREVE
1|
RELATIONE

||
Delia gloriosa morte || Dl

PAOLU MICHI,
II
GIOVANNl GOTO,

|1
E GlACOMO GHISAI

||
Martiri Giappo-

nesi
II
Delia Compagnia de lESV,

||
Seguila in Nangafachi alli 5. di Fe-

||

^ < Om O ó braro 1597.
||
Cauata de vna lettera dei P. Pietro Gomez

|1 Viceproiiinciale
'^~

ai P. Generale delia me- ||
definia Compagnia, T.mno 1597.

|1
(Legar de mar-

ca da Compíinhia de Jesus, tendo no centro as iniciais emblemáticas da

mesma compa(]hia: / // S)\ IN ROMA. Pu- l'Erede dei Zanneili. i628.

II II
Con lictnza dt' Superiori. In -8." peq. de 14 pags., afora uma (1. em

branco, final. B.

Na primeira pag. o titulo que dei.xamos transcrito ; na 2 as Licenças para a impressão,

e nas 3 a 14 o texto da Relação.

Opúsculo muito iuteressante e curioso. Apreciável para as coleções de obras referentes

á Historia e Missões do Oriente. RARÍSSIMO.

1412-Gomes Barbosa (Fíaiícisco).—PANEGYHICO || Em a Coroação de fua Ma-

geflade\\0 Serem/sinto Sííior,
||
DOM lOAM IV. 1| REY DE PORTUGAL,

||

^ dot
II
ALGARVES, &c. ||

A fua Ezcelexcia, o Senhor
||
TRISTAM DE MEN-

tONC,A... Furtado, Embaxador aos niuy altos, &
||
Poderoíos EftadosGe-

raes das Pro- || uincias vnidas
||
Composto jor || FRANCISCO GOMES BAR-

BOSA.
II
Foi imprefso em Amsterdam, agora denoiío nefta Cidade

||
de Lisboa,

II II
Com todas as licenças necefsarias, \\ Na Ojfiiina de Lourenço de

Anueres.
||
Á cufia de Lourenço de Quei: òs Lhirtiro da Cefá ||

de Bragança.

In-4.' de VII pags. (prels.) inums. e H nums. (á excepção das duas pri-

oa
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meiras que não apresentam a competente numeração) e uma em branco,

fi-nal. B.

As VIII pags. prels. inserem: tilulo; Vistos e Licenças para a impressão; e Dedicató-

ria : «SENHOR
II
ANTÓNIO DE SOVSA ||

DE TAVARES SECRETARIO |1 de Sua Ma-
geftade na Embaxada |; de Olanda.- (é escrita ein tercetos, e vem datada e subscrita

no fim : Amfterdam 22. de Abril de 1641. II
Fracilco Qomez Barbora.>).

Nas duas primeiras das 11 pags. nums. outra Dedicatória: «A Tua Excelência, o Senhor

IITRISTAM DE MENDONC.A
Ij
Furtado, Almirante do Mar.... de... DOM lOAM

IV.
II ... II

Aos Poderofos Eftados das Prouincias vnidas.» (É também em verso).

O Panegyrico consta de catorze undécimas rimadas.

Opúsculo interessante e estimado. MUITO RARO.

U!3- Gomes Carnsiro (Di-. D1090).—ORAC,AO h APODIXICA ||
AOS SCISMA-

TICOS
ti
ru

II
PÁTRIA |! OFFERECIDA A FRANCISCO

||
de Lucena do Con-

felho de íua Magellade
||
íeu Secrelario do Fitado, Commen || dador da /-) / >^

Ordem de || Chrilto, &c.
||
PELLO DOVTOR DIOGO GOMEZ ||

Carneiro Bra- J^ / 7^ Õ O
fiUense natural do Rio

||
de lamiro.

\\
(Legar de peq. transcrição latina de

Cie. 3. de Fhi.)
jl || Com as licenças veceffarias. || EM LISBOA

||
Na

Oflicina de Lourenço de Anueres.
|]
Anno 1641.— In-4.° de IV íl. (prels.)

inums. e 34 nums. na frente. E.

Na frente (o verso está em branco) da primeira fl. prel. o titulo: na íl. II as «LICEN-
C,AS. (todas de Lisboa, 1641); na III a Dedicatória: «A FRANCISCO DE H LV-
CENA, DO CONSELHO

II
de Tua Mageftade, 81 feu Secretario de

I|
Eftado...»; e na

IV um Preambulo «A TODOS.»
A Dedicatória é impressa com tipo itálico, e o restante texto com ledondo, mesclado

aqui e ali de algum aldino.

Exceptuando o frontispício (ornado de moldura constituída por um filete) e do verso da
mesma H., todas as pags. são adornadas de moldura formada por dois filetes parale-

lamente dispostos.

É opúsculo curioso, apreciado e multo raro. Bom exemplar.

Gomo3'Coelho (Joaquim Guilherme).—Veja-se : DINIZ (Júlio).

1414—Gomes da Cruz (P. Fr, José),—Historia da prodigiosa vida, e admirável "Cs^O y-K

morte, e milagres do glorioso Padre S. Francisco de Paula, etc... Tradu- ^
zida da lingua Castelhana no idioma Portiiguez. . . Pelo Padre Fr. Marcos

Gonçalves da Cruz. Lisboa Occidental. Na Offic. de Pedro Ferrdra, Anno

MDCCXXXI. In-4.o de XXII-575 pog. E.

Livro pouco comum no mercado. Ornado com o retr. de S. Francisco de Paula.

1415— Gomes da Fonseca (Francisco').—Hymnodia Lusitana, ou hymnos tra-

duzidos em poema portuguez concernente ao Texto, e metro Latino...

Lisboa: Na Offic. de Francitco Luis Ameuo. 178(3. In-4.° de XII-236 pags. E.

Obra apreciada e pouco vulgar.

1416-Gome8 de Brito (Berímrrfo).—HISTORIA ||
TRAGICO-MARITIMA

||
Em

que fe pfcrevem chronologicamente os Nau-
\\ fragios que tiveraõ as -Nãos de

Porluyal, de- W^pois qxie fe poz em exerdiio a Navegação
\\
da /ndio.

||
TOMO

PRIMEIRO
11 OFFEIIECIDO || A' AugufLa Mageftade do Muito

||
Poderofo

Rey
II
D. João V. ||

Noflo Senhor. 1| POR BERNARDO GOMES DE BRITO.
||

/^ /,

(Escudo d'armas reais portuguesas, aberto em madeira)
|| LISBOA OCCI- ^/ ^Oo^ Ú C.

DENTAL.
II
Na Officina^ da Congregação do Oratório.

]|
M. DCC. XXXV.

||
^

Com todas as licenças neceffarias. In-4.o de XVI pags. (prels.) inums. e 479

nums., afora uma em branco, final.

y^^-O
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As XVI pags. prels. deste primeiro tomo compreendem as seguintes peças : titulo (pag. I
;

a 11 está em branco); Dedicatória a D. João V (subscrita por Bernardo Gomes de

Brito) (pags. III e IV); «LICENÇAS. > (Do Santo Officio. (a primeira, interessante c

assas extensa, é datada e subscrita no fim : «Convento de Nofla Senhora
[; do Carmo

de Lisboa Occidental 8. |! de Maiço de 1129. \\ Fr. Manoel de Sa'.»)-.DO ORDINA-
RIO..-.DO PAÇO.») (pags. V a XIV); e «INDEX

ii
DOS

1|
NAUFRÁGIOS.

II
Que

contém efte primeiro tomo.* (pag- XV ; a XVI em branco).

A Dedicatória a D. João V, impressa com elegantes e grossos caracteres itálicos, é enci-

mada por um cabeção decorativo e abre por uma letra inicial (C), ornamental : am-

bas estas peças decorativas são de artísticos e caprichosos desenhos e gravados em
madeira.

O texto inserto nas 479 pags. nums. deste primeiro tomo consta das seguintes Relações

de Naufrágios :

.RELAÇÃO
II
DA MUY NOTÁVEL PERDA ||

DO ||
GALEAÕ GRANDE S. JOÃO ||

Em que fe contaõ os grandes trabalhos, e\\lafiimofas coufas que acontecerão]', AO
CAPtTAÔ 1! MANOEL DE SOUSA

II
SEPÚLVEDA,

II
(Gravura quadrangular aberta

em madeira, reproduzindo a trágica scena do naufrágio) |1 E O LAMENTÁVEL FIM,

QUE ELLE, I'. e fua mulher, e filhos, e toda a mais gente 1|
houveraõ na Terra do

Natal, onde fe perde- 11 raõ a 24. de Junho de 1552.»

A Relação propriamente dita é precedida de um «PROLOGO. -A primeira edi-

ção deste curioso escrito, que Barbosa pretende atribuir a Álvaro Fernandes, guar-

dião que foi do Galeão, foi impressa com caracteres góticos e saiu sob o titulo de :

^ giftorin íin imnj luitniirl yírSn So ib jl
ffinlfflõ grmiSc fnm Jonn.

©m ij fí roít
II

Iniii os iiuimcrniiris írnbnlljos nj jrmi-
|I
iirs br futiilu-

rns n nrmittrírnm |1 no (ffnpitnn pniiotl òt §ou
|| fn br §rp«luríin.Jl

(Gravura de tosca execução em madeira representando um Galeão) ||
>í< (B O Intllt-

íniicl fim ij rllr n.- ftin iiuilljrr H n., jilljos ry inbn n mniâ gruir oimrrno.

II CE ffl ijiifll Tf pribrn lui mino br Jtt. g. II Jij. nuiiilr /i ()iintio br gu-

iiljo, jm II trrrn bo |tntnl rm rrrj grmis.» compreende xxv Capítulos, e

consta de um 4.o de dezeseis ff. inums., mas rubricadas no pé da frente da segunda

i oitava ; JC ij a 2^ MÍÍJ. Os exemplares são da maior raridade. As edições poste-

riores citadas pelos bibliógrafos são estas: JisbOít, pOf HoftO bO gnrrrim,
15Õ4; /*/., por António Alvares, 1592; Ibi., ibi., s. d.; Ibi., ibi., 1625 e 1633, to-

das em formato de 4.o, e muito raras).

.RELAÇÃO
II
SUMMARIA

II
Da viagem que fez H FARNAÔ D'ALVARES

||
CABRAL,

li
De/de que partio defte Reyno por Capitão mar da \\

Armada que foy no anno de

1553, às partes da \\ índia aths que Je perdeo no Cabo de Boa Efpe- 1|
ran(a no

anno de 1554.
|1
(Gravura em madeira representando o naufrágio) \

ESCRITA POR
\\

MANOEL DE MESQUITA PERESTRELLO H Que fe achou no ditto Naufrágio...

Inserta nas pags. 39 a lòS.-A edição original foi impressa em Coimbra, por

João da Barreira 1564, e constitue um 4.o de ? Consta que havia um exemp. na

Liv. das Nec.

.RELAÇÃO 11 DO H NAUFRÁGIO ||
DA || NAO CONCEYÇAÕ, I|

DE QUE ERA CAPI-

TÃO
II
FRANCISCO NOBRE,

|| A qual Je perdeo nos baixos de Pêro dos Ba- \\
nltos

aos 22. dias do mez de Agosto de 1555.
\\
(Gravura em madeira representando o nau-

gio)
II
ESCRITA

II
Por MANOEL RANGEL, |1

O qual fe achou no dito Naufrágio : e

foy def-
II
pois ter a Cochim em Janeiro de 1557.»

~

Esta Relação, que ocupa no volume as pags. 169 a 217, foi aqui impressa origi-

nalmente.

«RELAÇÃO
II
DA

||
VIAGEM, E SUCCESSO l! QUE TIVERAÕ AS NÃOS

||
ÁGUIA, E

GARÇA
II
Vindo da índia para efte Reyno no Anno || de 1559.

1|
(Gravura quadrangu-

lar em madeira representando o naufrágio de uma das náos)
||
COM HUMA DES-

CRIÇÃO
11
da Cidade de Columbo, |: PELO PADRE MANOEL BARRADAS

||
da Com-

panhia de JESUS, 11 Cnv/ada a outro Padre da tnejma CompanhiaW morador tm

Lisboa.*



AZEVEDO -SAMODÃES 397

Foi aqui impressa pela primeira vez, e acha-se inserta nas pags. 219 a 307.

.RELAÇÃO
II
DO [1 NAUFRÁGIO ||

DA NAO
II
SANTA MARIA DA BARCA 1|

De que

era Capitão ||
D. LUÍS FERNANDES ||

DE VASCONCELLOS.
||
(Gravura quadrangu-

lar aberta em macieira, representando o naufrágio) |1 A qual fe perdeo vindo da ín-

dia para \\ Portugal no anuo de 1559.»

Ocupa as pags. 309 a 3-Í9, e remala com um floriSo decorativo. Saiu aqui pela

primeira vez impressa.

RELAÇÃO
II
DA

||
VIAGEM, E NAUFRÁGIO

1|
DA

||
NAO S. PAULO

[|
Que foy

para a índia no anno de 1560.
||
De que era Capitão || RUY DE MELLO DA CA-

MERA,
II
Meftre João Luis, e Piloto António Dias.

jí
(Gravura quadrangular aberta

em madeira, representando o naufrágio)
ll
£5C/?/7"/4

|| POR HENRIQUE D1AS,||

Criado do S. D. António Prior do Crato.

>

A Relação do naufrágio, que, ao que parece, aqui foi impressa pela primeira

vez, acha-se inserta nas pags. 351 a 442, seguindo-se-Ihe de pag. 443 em diante

:

«DESCRIÇÃO
II
Do Sitio, e maneira da Ilha de Sumatra defta II banda de fâra,

donde nos perdemos ; e af- \\
fim também a Jigura, e maneira do Bo-

\\
queirão de

Sunda por onde entrámos.*

-TOMO SEGUNDO
II

...
||
(Sfesmo escudo d'armas que embeleza o

fruiitispicio do tomo precedente)
j]
Ihi., na meama Ojficiíta. \\ M. l)CC. XXXVI.

II
Com todas as licenças neceffaruis. ln-4." de XVI pags. (prels.) imims.

e 538 ijuiiis.

Nas XVI pags. prels. vcem insertas estas peças : titulo (pag. I ; a II está em branco)

;

«LICENÇAS.» (Do Santo Oflicio (duas delas, bastante extensas^ estão subscritas:

uma por José Troyano, a outra por Fr. José da Assumpção) -DO ORDINARIO-
DO PAÇO (a primeira destas licenças, assas extensa (ocupa 5 pags), vem no fim

datada e subscrita: '...S. Francifco da Cidade de Lisboa
||
Occidental 10 de Dezem-

bro de 1734. 11/t. Francifco Xavier de S. Terefa.t) (pags. III a XIV); e -INDEX
||

DOS
II
NAUFRÁGIOS,

II ew contem efte Segundo Tomo.> (pag. XV; a XVI está

em branco).

Tanto as Licenças como o Index são encimadas por um cabeção decorativo (de desenho

diverso), aberto em madeira.

As 53S pags. nunis. inserem as seguintes Relações de Naufrágios :

.NAUFRÁGIO '! Que paffou ||
JORGE DE ALBUQUERQUE

|I
COELHO

|1 Vindo do
Brazil para efte Reyno no^anno de 1565.

|i
(Gravura quadrangular representando

uma náo, desmantelada e á mercê de alterosas ondas, sobre a qual se divisam seus

tripulantes, ajoelhados e de mãos erguidas ao ceo, como que implorando clemência

e protecção divina)
|1 £SC«/rO ||

Por BENTO TEIXEIRA PINTO
||
Que fe achou no

dito N.aufragio.»

E já a segunda edição desta Relação, que Varnhagen na sua Historia do Bra-

sil, tomo 11, pag. 53, atribue a António da Costa, mestre que foi do Duque de Bra-

gança D. Theodosio. Abre com um .PROLOGO || AO ;; LEYTOR.» e ocupa no vo-

lume as pags. 1 a 59.—A edição primitiva fora publicada em Lisboa, por António

Alvares, 1601, in-4.0 de? Saiu acompanhada desta outra pe<;R:-Profopope'a dirigida

a Jorge d'Albuquerque Coelho).

.RELAÇÃO 'I
DO 1|

NAUFRÁGIO
||
DA NAO SANTIAGO

|| No aiíio de 1585. || E Iti-

nerário da gente que delle |1 fe falvou.
|1
(Gravura quadrangular representando o nau-

frágio) i ESCRITA :; Por MANOEL GODINHO CARDOZO. || E agora novamente

acrefcentada com 1| mais algumas noticias.» ^

Ocupa no volume as pags. 61 a 152. -A primeira edição foi dada á estampa em
Lisboa, por Pedro Craesbeecli, 1601, e constitue um 4. o de 70 pags. e uma li. «m
branco, final.

.RELAÇÃO
II
DO NAUFRÁGIO

|i
DA || NAO S. THOMÉ

;, Na Terra dos Fumos, no
anno de 1589.1' E dos grandes trabalhos que palfou l| D. PAULO DE LIMA ||

Nas

terras da Cafraria athè fua morte.
I|
(Gravura quadrangular representando a Náo no

momento do naufrágio)
1|
ESCRITA POR DIOGO DO COUTO

||
Guarda mor da
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Torre do Tombo. H 4 rogo da Senhora D. Artria de Lima irmãa do ' dito D, Paulo

de Lima no Anuo de I6II.>

Edição original desta Relação do douto continuador das Décadas de João de

Barros, a qual abrange no vol. as pags. 153 a 213). É por alguns bibliógrafos dada

em nome de Diogo da Costa !

< RELAÇÃO
ii
DO NAUFRÁGIO

II
DA NAO S. ALBERTO, |1 /Vo Penedo daí Fontes

no anno de 1593.
|1 E itinerário da gente, que delíe fe fal- \\

voa, athè chegarem a

Moçambique.
\\
(Gravura quadrangular aberta em madeira e representando como que

o naufrágio da Náo) 1| ESCRITA |1
Por JOAÕ BAPTISTA LAVANHA H Cofmografo

de Sua Magertade
|1
No anno de 1597.«

Esta Relação, que no vol. ocupa as pags. 215 a 313, fora impressa pela primeira

vez em Lisboa, por Alexandre de Siqueira, 1597, in-4.o de III ff. prels. inums. e

65 pags., além de uma em branco, final. Os exemplares desta edição são muito

raros).

«RELAÇÃO II DA VIAGEM
!| f fucceffo que íeve\\k NAO S. FRANCISCO || Em

que hia por Capitão
||
VASCO DA FONSECA, [1 Mi Armada, que foy para a índia

no
II
Anno de 1596.

||
(Gravura em madeira, representando uma Armada de seis navios

navegando a todo o pano) 1| ESCRITA \\
PELO PADRE GASPAR AFFONSO || Hum

dos oito da Companhia, que || nella hiaõ.»

Primeira edição desta Relação, cujo texto abrange no volume as pags. 315 a 436.

« TRATADO
II
DAS BATALHAS,

||
E SUCCESSOS ||

DO GALEAÕ SANTIAGO
1|

Com os Olandeies na Ilha de Santa Elena, |1
E da Nao Chagas com os Inglezes

||

entre as Ilhas dos Açores :
|i Ambas Capitanias da Carreira da índia ; e da '! caafa,

e defaftres, porque em vinte annos fe \\
perderão trinta e oito Nacs delia.

||
(Gra-

vura reproduzindo uma faze d'um combate naval entre varias náos)
||
ESCRlPTA

PO«||MELCHOR ESTAGIO DO AMARAL.»

Havia sido primitivamente impresso em Lisboa, por António Alvares, 1604, in-

4.0 de IV ff. (prels.) inums. e 88 pags., além de uma H. em branco, Unal. Os cíem-

plai"es desta primeira edição são extremamente raros.

As Relações que ficam descritas e constituem os dois tomos da publicação, são as que

formam a interessante e muito estimada compilação de Bernardo Gomes de Brito.

A estes dois tomos é usual também juntar-se um outro com a denominação de Tomo
Terceiro, de que faz parte um maior ou menor numero de outros escritos de igual

género, os quais publicados anteriormente em edições próprias, não foram incluídos

na mencionada compilação, -isto n.io obstante incluir algumas relações que já ha-

viam sido dadas á estampa.

Nestas condições apresenta o nosso exemplar um terceiro volume composto de seis ou-

tras Relações de naufrágios, as quais s.ão precedidas por uma folha, servindo de

rosto e tendo um titulo geral, impresso no século passado na tipografia particular

do Conde de Azevedo. Esse titulo, que se vê na frente da' folha (verso em branco)

reza assim

:

COLLECÇÃO de NAUFIíAGIOS,
II
SERVINDO DE CONTINUAÇÃO

II
A II

HISTORIA TRAGIGO-.MAIUTIMA || PUBLICADA POR
||
BEUNAHDO

fíOMES Z>£; í?if/7'0.
II
CONTEM OS SEGUINTES NAUFRÁGIOS.» (Seguem

os tilulos, abreviados, das seis relações que o volume conlém).

As seis relações coleccionadas neste volume são as que passamos minuciosamente a des-

crever :

«TRATADO
II
DO SVCE3S0 QVE TEVE II

A NAO S. JOAM BAPTISTA,
|| E jornada

que fez a gente que delia ef- :i capou, defde trinta & três grãos no |1 Cabo de Boa Ef-

perança, onde
II
vindo fempre marchan- lido por terra. || /l Diogo Soares Secretario

íía (sic) Confelho da \\ Fazenda de Sua Mageftade, ^c. \\ AUZENTE\\ Ao 1'idre

Manoel Gomes da Sylveira " (Peq. vinheta ornamental, gravada em madeira)
|| Com

licença da S. Inquificaõ, Ordinário, ^ Paço : || 1|
EM LISBOA.

|| Por Pedro

Craesbeck Impreffor delRey, anno I625.>-In-4.o de 95 pags., afora uma em branco,

final.
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Na primeira pag. o titulo acima transcrito ; a 2 está em branco ; na 3 a Dedica-

tória : «A DIOGO SOARES ||
SECRETARIO DO CONSELHO

|| da Fazenda de S.

Mageltade, &c. il
auzente, ao Padre Manoel

|1
Gomes da Silueyra.» (subscrita por Fran-

cifco Vaz Dalmada.»); a 4 está em branco (estas quatro primeiras pags. não apre-

sentam a competente numeração, pois que esta só começa a aparecer da 5 em diante);

e nas pags. 5 a 95 o texto da relação propriamente dito, o qual é encimado por este

sub-titulo : « NAUFRÁGIO || Da Nao S. Joaõ Baptifta no Cabo da Boa \\ Efperança

no anno de 1622.

Edição primitiva. Os exemplares são muito raros.»

. MEMORÁVEL
||
RELAÇAM DA PERDA

||
DA NAO CONCEIÇÃO

||
Que os Tiu-cos

queimarão á vi/ta da barra de Liíboa : vários successos das pessoas, que nella cati-

varão. \\ £ descripfão nova da Cidade de Argel, e\\de seu governo; e cousas mui

nota-
II
veCs acontecidas nestes últimos an- \\

nos de 1621 ate' 1626. \\ POR JOÃO CAR-
VALHO MASCARENHAS,

i, que foi Cativo na mesma Nao || DEDICADA || A DOM
PEDRO DE MENESES U Prior da Igreja de Santa Maria ||

de Óbidos. || EM LISBOA.

II
Com todas as licenças necessárias", Na Oflicina de António Alvares. || Anno de 1627.

-In-l.o de VIII pags. (prels.) inums. e 100 nums.

As VIII pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo (pag. I; a II está em
branco); «LICENÇAS.» (111; a IV está em branco); «CARTA |1

DEDICATÓRIA.
;i
A

DOM PEDRO DE MENESES |1 Prior da Igreja de Santa Maria li de Óbidos.» (datada

e subscrita no fim : «... Lisboa \\ hoje 25 de Agosto de 627. \\
Criado de V. M.

|1
João

Carvalho Mascarenhas.* (V e VI); e Prologo «AO LEITOR.. (Vil e VIII).

Reimpressão conforme a primeira, e RARÍSSIMA edição, feita no Porto, na tipo-

grafia particular do Conde de Azevedo. A tiragem foi somente de 4 exemplares,

-

como consta da seguinte declaração, escrita á pena, pelo próprio Editor, na margem
inferior do frontispício: «Foi esta contrafacção feita em uma typographia assentada

11 na Casa de Asevedo no anno de 1365. Tiraram-se somente
\\
quatro exemplares.

Casa Azevedo 6 de Novembro de 1865. '\ Visconde de /lzei'edíj.> — Desnecessário se

torna, decerto, dizer que os exemplares desta reimpressão são ainda muitissimo mais

raros que os da edição primitiva.

. RELAÇAM
II
DA VIAGEM, E SVCESSO

||
QUE TEVE A NAO CAPITANIA |1 Noffa

Senhora do Bom Defpacho. '| De que era Capitão Francifco de Mello, \. vindo da Ín-

dia no anno de 1630.
|1 ESCRITA PELO PADRE \\ Fr. NVNO DA CONCEIÇAM,

I|

Da Terceyra Ordem de Saõ Francifco.' (Vinheta ornamental, gravada em madeira)

II
LISBOA,

II li
Na Oílicina de PEDRO CRASBEECK

|1
Anno de 1631.. -In-4.o

de VIII pags. (prels.) inums. e 47 nums., além de uma em branco, final.

Na primeira pag. prel. o titulo; a II está em branco e nas III a VIII as: «LI-

CENÇAS DA ORDEM., e «LICENÇAS DO SANTO OFFICIO..- Primeira edição. Os
exemplares são muitissimo raros.»

«NAVFRAGIO
|1 DA NAO NOSSA SENHO-

||
RA DE BETHLEM, || FEITO NA TERRA

DO NATAL NO
II
Cabo de Boa Efperança.

|| SKCESSOS QVE TEVE O CAPI-\\taj

lofeph de Cabreira, \\QVE NELLA PASSOV A ÍNDIA O ANNO |1 de 1635. fazendo

o oílicio de Almirante daquella Frota 11 até chegar a efte Reyno. \\ ESCRITOS PELO
MESMO lOSEPH \] de Cabreyra;\\ OFPERZClDOi A DIOGO SOA- í| res do Con-

felho de Sua Mageftade, & feu Secretario
|| do Eftado em Madrid,

ll
(Peq. vinheta

ornamental)
1
Com todas as licenças neceffarias. \\

Em LISBOA, ;|
Por Lourenço

Craesbeeck Impreífor delRey.
|1
Anno D.M.DC.XXXVI... (sic).-In-l.<J de II ff. prels.

inums. e 32 nums. na frente.

Na frente da primeira fl. prel. o titulo que fica transcrito ; no verso da mesma
n. as •LICENÇAS.*; na frente da H. II a Dedicatória: -A DIOGO SOARES DO
II
Confelho de S. Mageftade.... (subscrita : «lofeph de Cabreyra.»); e no verso da

mesma fl. II o 'Prologo ao Z.«iío/-.. - Edição original. Muito rara.

. RELAÇAM
II
DO NAUFRÁGIO

|i QUE FIZERAM AS NÃOS |1 Sacramento, e nossa

Senhora da Atalaia, '| vindo da índia para o Reino, no 11 Cabo de Boa Esperança ;

de
11
que era Capitão mor Luis 1| de Miranda Henriques,

1| na (sic) anno de 1647.
||

OFFERECEA A' MA- 1| OESTADE || DEL-REl DOM JOAM O 1V\\ nosso Senhor.
\\

BENTO TEIXEIRA FEIO.
|| ||

EM LISBOA.
||
Com todas as licenças necessa-
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r/as !! Impressa na Ollicina de Paulo Craesbeeck, ll /Vo a'iiio de /650.>-In-4.o de 87

pags., não incluindo uma em branco, final.

Na primeira pag. o titulo que deixamos transcrito; a 2 está em branco ; na 3 a De-

dicatória a D. João IV (datada e subscrita no fim: <...Belcm 3 de Janeiro {, de 1650.

II
De V. R. Magestade humildíssimo criado \\ Bento Teixeira Feio.*

É uma reimpressão efectuada no terceiro quartel do século XIX, perfeitamente

conforme á edição primitiva e RARÍSSIMA, e cuja tiragem foi limitada a 4 únicos

exemplares. Este tem na margem inferior do frontispício a seguinte declaração (ma-
' nuscrita) do Editor :-fo( esta contrafacção feita em uma typographia as- \\ sentada

na Casa de Azevedo no anno de 1S65. Para se fazer serviu o exemplar do Ex.""

João Luis Montcverde
\\
da Cunha Lobo, e se tiraram somente quatro exemplares.

\\

Casa de Azevedo 30 de Setembro de 1865. |1 Visconde de Azevedo.^

«RELAÇAMIIDA VIAGEM DO GALEAM
|| SAÕ LOVRENÇO |1 E Pua perdição nos

bayxos de Moxin- 11 cale em 3. de Setembro de 1649. || Efcrita pelo Padre \\
ANTÓ-

NIO FRANCISCO CARDIM |1 Da Companhia de JESUS, Procurador- girai da Pro-

vinda do Japaõ. \\
A MANOEL SEVERIM DE FARIA,

|[
(Marca do impressor ? de de-

senho igual á usada pelos Plantinos, celebres impressores anverienses, e tendo tam-

bém a divisa: -LABOR ET CONSTÂNCIA..)
1|
EM LISBOA, H POR DOMINGOS

LOPES ROZA.
II
No anno de 1651.>-In-4.o de 43 pags. nums., afora uma em

branco, final.

Colecção importante, de grande merecimento e muitíssimo estimada. Belo exemplar,

salvo a falta de um pedaço na folha final da ultima das seis Relações que consti-

tuem o tomo terceiro.- Muito rara.

1417- Gomes de Figueiredo (Sctu.-tóioj. -MILÍCIA
||
CHRISTIANA,

|1
DE LOS

TRÊS ENEMIGOS
|| dol A!m;i, diuicHda en |1 três libros. || POU EL DOCTOR

SEBAS II
tian Gomez de Hgiieredo Lufilano, Calhedialico que fiie de

||

Philofophia en la Vniueilidnd de Salamancn...
||
(Escudo d'armas de D. F.

JS'r)Â o C) Augustin de Castro, Arcebispo de Braga — gravado em madeira)
1|
GoN

O '- ^ PRIVILEGIO.
II
En Salamanca. En eafa de Jmn Fernandez.

\\ M- D. XCVI.

(1596). In-4.° de XX pags. (prels.) inums. e 454 nums., além de uma 11.

trazendo apenas, na frente, a repetição da registo da impressão ; e LXXIV

pags. inums., finais, de TABLA DE LOS CAPITVLOS, e TABLA DE LAS

COSAS... E.

As XX pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo .TASSA.> (datada e subscrita:

«En Madrid a onze dias dei mes de Hcnero de mil y ||
quinientos y nouenta y fiete

anos..
II
loan Gallo de || Andrada.») ; Privilegio : «YO EL REV.» ; .CENSVRA DEL

PADRE F. ', loan de Sant Lucas, Guardian dei Conuento de Sant Bernardino de Ma-

drid ..»; Lista de «Autores alegados.' no texto da obra; Proemio «AL LECTOR.>
;

«Erratas.',- e «PROLOGO DEL 1| AVTOR, AL ILLVS- 1| trilsimo, y Reuerendifsimo

Senor Don |1
F. AuguTtin de Caftro Arçobifpo

|| y Seiior de Braga, Primado de las

Efpaiias.»

Obra escrita por autor português. Primeira e mui rara edição, excelentemente im-

pressa com caracteres redondos e itálicos de varies tamanhos, sendo com estes últi-

mos o Proemio Al Lector, os títulos dos Capítulos e as notas e citações marginaes,

que o texto contem em abundância. -Magnifico exemplar. - Beni.ardes Branco, n.

o

1193.

UlS-Gomes de Lima Bezerra (ilí-uioe!).—OS ESTRANGEIROS
||
NT)

||
LIMA:

IIOUll CONVERSAÇOENS ERUDITAS || Sobre vários pontos de Historia

Eoclesiastlca, (íivil,
||

Lillerarin, Natural. Genealugica, Antiguidades, ||

^ /;
--. Geographia, Agricultura, Comintrcio, Ar- 1| tes, e Soienoias. | C()M [|

Hiiina

/ )0 7k ^ Desci ipçiio de todas as Villas, Freguezias, e Lugares notáveis da
||
Ribeira

/ Lima, suas froducçoens, industria, fabricas, familias
||
nobres, filhos

illustrcs em virtudes, armas ou letras ; e com a Nobili- 1|
archia Portiigueza
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de Villasboas illustrada com todos os escudos de armas dos appellidos

das Famílias do Reino, dos
i|
dilos appellidos, sem serem Titulares.

|I

OBRA ENRIQUECIDA DE ESTAMPAS,
|1
A' COMPOSTA POR

||
MANOEL

GOMES DE LIMA
||
BEZERRA,

i|
Correspondente da Real Academia das

Sciencias de ||
Lisboa...

li
TOMO I.

||
(Vinheta ornamental, gravada em

madeira)
||
COIMBRA: |1 NA REAL OFFICINA DA UNIVERSIDADE,

II
=

II
Anno de M.DCCLXXXV-(DCCXXXXl). |1 Com lieenra da Real Mesa

Ccnsoiii.
II

e Privilegio Real.— In-4.'', 2 tomos de VIII pags. (prels.) inums.

e 437 nums., além de uma, inum., com uma ADVERTESCIA
\\
Ao Enca-

dernador para a colloração das Estampas... o 1.°; o VIU pí\^H. (prels.)

inums. 8 357 nums., alem de uma inum., final, para as ERRATAS PRIS-
CIPAES, o 2.» E.

As XII pags. prels. do tomo 1 compreendem ; titulo (pag. 1 ; a II está em branco) ; iDE-

DICATORIA
II
Aos III.mos e Ex.mos Shnhokks Phiísidknte e j|

bocias da Rhal Aca-

demia DAS SciKNCiAS]|DE LisBOA.» (pags. III a VIII); e .ADVERTÊNCIA H PRELI-
MINAR.. (IX a XII).

As VIII p.igs. prels. do tomo II : frontispício (I) -, A declaração : 'Foi taixado este Libro

em mil e duzentos reis \\ em Papel. \\ Com três Rubricas.- (II -verso da ti. do front.);

.ADVERTÊNCIA
|i
PREVIA.. ; .SATISFAÇÃO.» (relativa ao retr. do príncipe D.

José, que vem neste 2.o vol.) ; e .PRIVILEGIO..
O volume primeiro é dividido em VI DIÁLOGOS, a saber: .DIALOGO 1. 1| INTRODU-

CÇAÕ GERAL DA OBRA. \\ INTERLOCUTORES., (são os personagens citados na

descrição que abaixo damos da I.a das seis gravuras da obra) ; .DIALOGO II. |l

GENERALIDADES DO COMiMERCIO. ; «DIALOGO III.
:
ANTIGUIDADES DO

RIO LIMA,
II
da Cidade ou Foram Limieorum dos Ro- [: manos, e dos Povos Limi-

cos..; .DIALOGO IV. H DESCRIPÇAÔ DA FREGUEZIA DE S. MARINHA || de
^

Arcuzélo, fronteira í. ponte de Lima. d PRIMEIRA PARTE.. ; .DIALOGO V. 1| DES-
">

CRIPÇAÔ DA FREGUEZIA DE S. MARINHA DE ARCUZÉLO...
1
SEGUNDA

PARTE..; «DIALOGO VI.
li
NOBILIARCHIA PORTUGUEZA

|i
ILLUSTRADA.»

O volume segundo compreende a continuação, ou aditamentos aos .DIÁLOGOS III, IV,

V. («NOBILIARCHIA, SEGUNDA PARTE-), e VI. (.NOBILIARCHIA, TERCEIRA
PARTE.).

O primeiro volume é adornado com três belas gravuras, primorosamente abertas a bu-

ril cm chapa de metal : a l.a, alegórica, mostra-nos os cinco Estrangeiros no

Lima, reunidos e sentados a uma grande meza e em atitude de estarem discutindo
;

no alto da gravura outras tantas figuras alusivas ás nações a que os mesmos cs/rnít-

geiros pertencem, que são: Raulin, Franccz, Philosopho- C/a/*, Inglez, Commer-
ciante-y«/ií), Italiano, Viageiro-D. Hugo, Castelhano, Genealógico -Z.a/n/, Portu-

guez, Medico. (Esta estampa está assinada : F. S. Bruno Sc.) A 2, a consta de uma
Vista da rua dalcm da ponte e Freguezia de S. Marinha di Arcozelo fronteira d

ponte de lima, em 17S0. (Tem legendas explicativas dos pontos abrangidos pela

gravura e está assinada : Ventura s'' se.) ; c a 3.a reproduz 30 brasões de famílias

nobres de Portugal.

O segundo volume é adornado de outras três gravuras: a I.a consta de um magnifico

retrato do príncipe D. José {Silva fec. 1787); a 2.a de uma VISTA MERIDIONAL
DE VIANNA, FOS DO LIMA, Em 1780. (Vent. S" fec), com as legendas respecti-

vas aos pontos abrangidos pela gravura ; e a 3. a, que tem na parte superior os di-

zeres - NOBILIARCHIA ILUSTRADA, compreende outros 30 brasões heráldicos

(Bruno ]is Porto).

Obra importante, abundantíssima de curiosas noticias àcêrca de factos e cousas da pro-

víncia do Aliaho e muito estimada. -Ambos os tomos são bastante raros, porém o

segundo muito mais que o primeiro.— Magnifico exemplar.

1419 Memorias chionologieas, e criticas parti a liistoria d;i cirurgia: ou ,

Noticia da origem, principaes progressos, revolugões, descubrimetitos, //)^^ O^
seitas, privilégios. Academias, obras impressas, e Varoens famosos da
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Cii urgia desde o principo do Mundo alé ao presente: Autor... Pontelli-

mense. . . Lisboa : Na Ofíic. de Anionio fíodrigues Galhardo... M. DCC. LX-
XIX... In-S." peq. de XLV1II-99-276-IV pags. E.

Muito interessante. Apreciada e RARA.

1420 ORAÇAM
|| ACADÉMICA ||

RECITADA
||
na Real Academia de Cirur-

gia Portuense
||
em obzequio do nome do seu Mecenas o || Illustrissimo, e

/ 7/ C C Excellentissimo Senlior y CONDE DE OEYRAS Ministro, || e Secretario de

/O ^ Estado. &c. &c.
II
Em dia de S. SEBASTIAM de 1765. estando presen-

|| te

o Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor JOAM
|1
de ALMADA, E MELLO...

II
Por

II
MANOEL GOMES DE LIMA ||

Director da Academia.
||
(Peq. vintiela

ornanientnl, reproduzindo uma coroa)
||
PORTO: || ||

Na Officina do

Capitão Manoel Pedrozo Coimbra \\ Com todas as Licenças neaessarias. In-4.''

de 36 pags. R.

Na primeira pag. o titulo; a 2 está em branco; nas 3 a 33 o texto da Oração, e da 34

em diante: 'Acabada a Oração se deu principio a huma Serenata", de Musica divi-

dida em Coros com vários, e pro \\ porcionados ecos, composta por ordem da Aca-

de-
II
mia para a funçaõ pelo douto Italiano Oiacomo |1 Sartori Mestre da Opera do

Porto, c sendo feíis- \\ mente executadas todas as partes delia, foi univer- \\ sal a

(sic) applauzo que mereceu todo o acto : O qual se II
celebrou na grande Sala do Mor-

gado de Louredo a
\\
onde esteve o Senado da Rellaçaõ. As letras || são as seguintes*

(seguem os versos).

Folheto curioso, estimado e muito paro.

1421 ORAÇAÕ INAUGURAL Com que se abriu A Conferencia Publica,

que a REAL ACADEMIA de Cirurgia da Cidade do Porto, fez celebrar

aos felicíssimos anos de El Rey nosso Senhor. Sendo seu Presidente AN-

ú Cy TONIO SOARES BBANDAM. . . Composta, e recitada pelo Director da mes-

ma Academia,. . . Cirurgião supranumerário da Casa Real. . . POfíTO : i\'a

Of. do Cep. Maneei Pedroso Coimbra, 1760. Com todas as licenças necessá-

rias. ln-4.° de 31 patjs.. alóni de um;i em branco, final. B.

As primeiras oito pags. (inunis., pois que a numeração só começa a aparecer da 9 em
diante) compreendem as seguintes peças: titulo; «NOTICIA.»; e Licenças.

Opúsculo interessante e muito raro.

I'i21-A— Gomes de Lima Bezerra & Bezerra de Lima -Resposta ao authorda

Gazela Uteraua sobre o extracto da oração inaugural, com que se abrio a

Confeiencia publica da Real Academia de Cirurgia do Porto, em dia de

S. Sobí.stiSo de 1761. Em duas c.irtas, a primeira de João Anionio Bezerra

'^ "^ JL r) T\
^^ Lima... e a segunda de Manoel Gomes de Lima, cirurgião da Casa

cuíS^-J /li, *- í- Henl Portugueza. . . Lisboa, Na Olfic. Patriarchal de Francisco Luiz Ameno.

MDCCLXII... In-4.° de VI-34 pags.

Interessante, estimada e muito rara.

Encadernados juntamente, estes dois outros opúsculos acerca do mesmo assumto:

DUAS CARTAS, nma a J. A. B. L. E outra a M. G. de L. Que ser-

vem de Resposta ás que eles escreveram ao Autor da GAZETA LITERÁ-

RIA, Sobre tms reparos, que este fez a alguns lugares de um papel, (|iio

se imprimiu com o titulo de Oraçam Inaugural: Escritas por um Ciriir-

giam Portuguez assistente em Londres. (Leandro Moniz da Torre). Lon-

dres. Na Ofíicina de .loarn Juhnsoii. MDCCLXUI. In-4 Z" de 88 pags., além du

uma de «Erratas principais,» e uma em branco, finais.

Vem no fim datada e subscrita: «Londres 15 de Ja-||neiro de 1763.
|| Companheiro aman-

te, e venerador sincero,
|| Leaíidro Moniz da Torre.»
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. REPOSTA ÁS DUAS CARTAS, com que o Cirurgimn Porlvgucz

assistente em Londres, fingio responder às outras duas, que se tinham

escrito ao A. da Gazeta Litleraria, sobre os reparos que este fez á Oroçam

Inaugural, recitada na Real Academia de Cirurgia Portuense em 2U. de Ja.

neiro de 1761. Mostram-se os erros, e imposturas dos A A. da Gazeta, e

das Cartas: Exposto em outras, que escreve ao dito Çirui\giào Porluguez

Hum Praticante de Cirurgia, assistente na Cidade do Porto. Carta primeira..

.

Com Licencia. Barcelona : Por Pabto Serras, Ai'iO de 1765. In-4.o de 208-lV pags.

Vem no fim subscrita: L. da G. e Lemos. -As IV pags, finais inserem: <CARTA, QUE
ESCRIVE L. C. M. J. Practicante...

Polémica scientifica assas interessante. Os três opúsculos são estimados e raros ; porém
o descrito em segundo logar é muito mais difícil de obter que os dois outros.

1422—Gomes de Oliveira (^Jiíonioj—IDYLIOS |1
MAIUTIMOS... Lisboa. 1617'

(Do frontispido damos a exacta reprodvrão fot i-zincogrófica que segue]

:

^ÕOÁOO

I D Y L I S
MARITlMOSj^V"

RIMAS VARIAS

primSra parte
D£ .4NrONíí5 GOMEZ DOZ:iK£rR>l,

fjíUufal. da VilU dcTcrra nova'-

Diurte d'Albuqucrciuc Coclho.Capitaó.&Govçr-

Atdor perpetuo de Pamambtico noEílado doBiaíil.

Com todas es L::er.ç£S ricuj[.%rus,&pnviUgio RcaI.

£m Lisboa , na Ofácina de Pedro Ciasbecck. Ki^,

In-8.0 peq. de VIII.IT. (prels.) inumeradas e 116 numeradas pela frente. E.
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Nas VI II folhas prels. as seguintes peças: titulo (frente da ti. I); uma peq. marca (do

impressor?) figurando uma borboleta aquecendo-se a uma chama e tendo em volta

esta divisa: «SORQERA FEMICE.. (verso da mesma H. I); «LICENC.AS.. (H. II);

Dedicatória «/l Duarte d'Albuquerque Coelho, Ca-\\ pitão. Governador perpetuo de

!| Pernambuco, no Eftado '„ do Brafil.' (datada e subscrita no fim : >Em Lisboa 8.
||

de Novembro de it\b. \\ António Qomez d' Oliveyra.) (III); •PROLOGO.> (frente da li.

IV); «Protesta o Autor.... e .ERRATAS., (verso da mesma ti. IV); «TABLA.. (ff. V,

VI, VII e frente da VIU); e ijoannis Riberij Lufitani Olyfippone-WJis ad Aa-

ctorem In laudem |1
Operls\\ EPIGRAMMA.» (verso da mesma H. VIII).

A obra consta de seis IDYLIOS, quarenta e seis SONETOS, nove CANCIONES, sete

ESTANC.AS (oitavas), duas BALATAS, um CAPITVLO, um MADRIGAL, duas DE-

CIMAS, cinco REDONDILLAS, y Endechas, quatro ROMANCES, onze GLOSSAS,

duas BVELTAS, e um PANEGYRICO. Exceptuando duas Canções (insertas nas ff.

110-111 e 115-116). que são em português, tudo o mais é escrito em castelhano.

A vinheta que embeleza o frontispicio reproduz o brasão d'armas de Albuquerque

Coelho.

Obra muitissimo estimada. Edição primitiva e única que se publicou. Os exemplares,

muito presados dos bibliófilos, são de extrema raridade. Este que apresentamos en-

contra-se em perfeito estado de conservação, circunstancia esta que o torna ainda

mais apreciável.

1123 -Gomes de Moura (Jusé Vi e"<e)—Compendio de grammatica latina e

portugueza . . Segunda Edição, correcta e augmentada. Por... Coimhr.i,

Na Ueui Impr. di Lmrersidadc. 18S1. In-8.° de VII1-271-I pags. E.

Nas pags. prcIs. V a VIII vem uma .PREFACÇÃO..

14'24 r.TotlcJR succinta dos monumentos da lingiia latina, e dos snbsidio.s

necessários jiara o estudo da mesma: Por... Coimbra, Na Eeal Impr. da

Vniverisidade. lSl>S. In-8.° de Vlll-4ti0 pags. E.

Estimada e pouco frequente. Cunha Rivara classifica-a de obra preciosa...

1426_ Taboas de declinarão e conjui;ação para apprender as linguas llcs-

panlioli, Italiana e Franceza, comparando-as com a Portngucza. Por...

(Escudo d'armas reais poituguezas). Coimbra, Na Imprensa da universidade.

i83l. In-4." de 96 pags. E.

Nas pags. 3 e 4 um «PROLOGO.. ; nas 93 e 94 o -ÍNDICE. ; e nas 95 e 90 as «ER-

RATAS E ADDIÇÕES..
Obra pouco comum no mercado.

14'A)— Gomes Loureiro (Manoel Josej—Memorias dos estabelecimentos por-

/~/S Â h r~) tnguezes a luste do Cabo da Boa Esperança. Lhboa, Na typ. de Filippc

^ Nery, 1835. In-i." de V1M69-2 pags. e diversos mapas em tT. desdol Ha-

veis. E.

Obra interessante c estimada. Pouco frequente. Bom exemplar.

1427— Gomes Monteiro [José). -Os críticos do Fausto do Snr. Visconde de

Castilho, por... Porto: Viuva ilorc... 1813.— Typ. de Manoel José Pereira,

In-S." de lOO-I pags. E.

1428 £ccos da lyra teiitonica. (1u traducção de tilgimias poesias dos

poetas mais populares (i'AllemaMlia. Porto: Na Tijp. de S. J. Pereira, 1S4S.

In-8.» de Vni-237-I pags. E.

^Veja-se: Ficejííe (6ií). i| Obras de...

^íTo

146-

/5-0
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U29-Gomes Solis (Dwaríê)— Português).- DISCURSOS SOBRE LOS COMÉR-
CIOS.. . (S. md. de log. de imjjr.) Ano M.DCXXII.

[Do (ronlhiuio damos a exacta reprodvrrão folo-sincográpca que segve) : _,/ , ÇoO Ofl^ O <0

D I S C V R S O S

SOBRE LOS COMÉRCIOS
DE LAS DOS índias, DONDE

fetraianmaccrir-:"mportantesdcEíla-

doí y Guerra.

DIRIGIDO A L A SJCRÁ
y Católica Jidageíiaddel Rej don Filipe

Quarto nuejirofenor,

AVTOR DVARTE GOMEZ,
natural dcUCiudad de Lisboa, r^t'

Ano M.DCXXII. -

(O original mede 1-J8X96""")

In-4.° de X ff. (prels.) inums. (a ultima Ioda em branco), 256 nums. pela

frente, mais XI inums. e uma em tiranco, finais ; ou sejam 69 cadernos

de impressão de quatro ff. cada, exceptuando o primeiro que tem só

duas: o primeiro sem rufjrica alguma; os 2 e 3 rubric;idos no pé da

frente das duas primeiras ff.: «1, •] 2 6 Tl, 11^ 2; os 4 a 26: ií, A 2 a .?,

Z 2; os 27 a 49 ; Aa, Aa 2 a. Zz, Zz 2; os 50 a 66 : Aaa, Aaa 2 a Sss, Sss 2,
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e OS 67 a 69 : a, a 2 a c, c 2. (Note-se. porém que na rubricação dos ca-

dernos nSo foram utilizadas as consoantes J e (). E.

Na frente (o verso em branco) da primeira tolha prel. o titulo reproduzido acima em
.fac-simile. ; na H. II as «ERRATAS» ; na. H. 111 o «PROLOGO DEL AVTOR DI-

II
rigido ai Rey Católico de las Efpatias,

1| don felipe UII, defte nombre ||
nueftro fe-

nor.» (impresso com caracteres Itálicos) ; e nas ft. IV a IX o «PROLOQO AL
|1
Le-

ctor.»

Nas folhas nums. 1 a 218 decorrem <Adveríencias fobre el Comercio ; nas 219 a 228

:

«CONTRATO PRO-
II
puefto por el Autor, cerca de |! las fabricas de

las naues de
1| la carrera de la índia».

e nas tf. 229 a 256 :

tSucesso de las naues y armadas, defde el || ano de 560. en q vino

la naue Llagas, q || el Virrey don Conltantino hizo en Goa,
||
por los

libros de la caía de la índia,
||
de yda yvenida. ||

En el principio J'e

declara los tiempos en que partie-
\\
ron las naues de Lisboa, y en el fin

quan- || do llegaron.n

É de suma valia esta curiosa relação, em que, por efemérides, se mencionam todas

as náos que de Lisboa partiram para as índias, ou que na volta, aportaram a Lis-

boa, desde o ano de 1560 ao de 1595; os nomes dos Capitães que as comandavam,

naufrágio que muitas sofreram, etc.

As XI ff. inums. finais inserem, disposto em duas colns. por pag., o «INDEX DE LAS
CO-

[I
Tas mas notables deste || Libro.»

A tf. 198 e 199 vem, em tradução castelhana, uma interessante «Carta dei seSor Rey don

luan el
II

III. de Portugal.» Esta curiosa missiva do monarca português principia as-

sim : - Díego Leyte, yo el Rey vos embio macho
\\
faludar, mis deudas de Flandes vau

en
II
tanto crecimiento como tendreys fabido, y |1 pueftoque algunos de los grandes

gaj toSf qWfueran caafa de que yo deua iãto, fean paf-\\ fada^, y porque ay otras

muy importantes... -e termina: «... y a vos encomiendo macho'}, me querajs feruir

en efte empreftito, comoWyo confie qae lo hareys. El Licenciado Frã- 11 cifco Cuello

de mi defembargo, os dlra la cã \\ tidad que quiero me emprejteys, Vicente || Fernã-

dez la hizo em Ebora, ano de 1544. ,' A Diego Leyte Caualeyro Fidalgo de fua || caftt.

Alcaide de\\la moneda da Ciudad do \\ Porto.'

É verdadeiramente interessante e de grande valor para a historia das cousas e comercio

das índias, nos fins do século XVI e primeiro quartel de XVII, este notável Memo-
rial. O seu autor, testemunha presencial e por assim dizer comparsa, (pois, como

declara no Prologo ao Leitor que antecede a obra, ali esteve por quatro vezes (1)

expõe as péssimas e perigosas circunstancias em que por aquela época estavam as

cousas e o comercio dos portugueses nas índias; e as medidas que, por estudo na

origem, entendia se deveriam por em execução para evitar ou remediar esses males,

que, deslustrando-nos, tanto abalavam a nossa soberania na Ásia e no Oriente.

O Memorial, ou aduertencias sobre el comercio contém também diversas passagens rela-

tivas ás Filipinas.

Em continuação do volume e com numeração própria, segue-se

:

«CARTA QUE
|1
DUARl E GOMEZ

||
eícriuio ai Duque de Lerma en 20.

II
de nouiemhre de 612.» — ln-4.° de 15 pags., ou sejnm quatro ca-

(1) «... A la índia Oriciil.il deuo liallaime en fu terreno, por ||
dos vezes defnudo,

auiendonio perdido três en qiiatio q paffe ei cabo de Buenaefperaii-
|I
ça, cnibarcandome

en las naues, q de la ciu-I|dad tle Lisboa paffan por a quellos procelo-
jl
fos mares; y

la quarta jornada en que llegue a faluamento me vi mas perdido, que en las ||
três que

me perdi, auiendo de todas efcapa- || do milagrofamente de los infortúnios de la ||
mar,

de las inclemências dei Cielo, experi- || mentando cnfermedades mas que pefte, |1
cautiue-

rios, y fiambre, eutie Cafres bar-
;j uaros...»
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demos de quatro fí. cnda, rubricados no pé da frente das duns pri-

meiras fT. de cada um deles : Á, A 2 a D, D 2.

Esta caria decorre até parte da {rente da H. 6; da restante parte da frente da mesma
H. 6 até parte da frente da 11. 14

:

«PROSIGVE OTRA CAUTA
||
para el Dvqiic de Lcrma efcrita en

||
Lis-

boa a 12. de Deziem-
\\
bre 61'J.>y

e da restante parte da frente da mesma ti, 14, se

tPBOSIGVE OTRA CARTA\\para Imn de Cinza, Secretario del\\

CjOnfejo de Eftãilo.T)

a qual vem no fim datada: «De H Lisboa a 14. de Enero de
|I

1612. anos.»

Livro de incontestável nierecinienlo e do maior apreço para as colecções de escritos relati-

vos aos nossos domínios ulti.uii.irinos. Registado somente por Barbosa Machado {Bi-

btiotheca Lusitana, tomo I, pag. 732), por Garcia Peres {Catálogo razonadOt biográ-

Jico, de los autores portugueses que escribieron en castetlano. Madrid, 18Q0. — In-8.0

gr. de XIH-660-ni pags.-a pags. 291 e 292), e por Ternaux na sua Bibliothéque Amé-
ricaine (Paris, Art/ius-Bertrand, 1837. in-8.0 de viii-191 pagf.), n." 442, onde, em
nota bibliográfica com que acompanha a desctipção da obra do nossu Duarte Gomes,
diz o seguinte: «Ce volume, sans nom de lien ni d'imprimeur, n'a pas les autorisa-

tions qui accompagnent ordinairement les livres espagnois. II paiait donc avoir été

imprime seulement pour ètre distribué.>

Os exemplares, verdadeiramente preciosos, são de IiXTREMA RARIDADE ; nem nos consta

que algum deles tenha aparecido no mercado desde ha dezenas de anos a esfa parte. O
nosso, que pertenceu á livraria dos Condes de Povolide, como se vê do respectivo íx-

-libris heráldico, colado no verso da folha do rosto, enconlra-se 110 mais belo estado

de conservação, circunstancia esta que o valoriza ainda mais.

1430— Gomes Teixeira [Dr. Fra?i««co).—Jornal de Sciencias Mathematicas e

Astronómicas. Publicado pelo. . . Coimbra : Imp. da Universidade, 1877-7S. J/ /—

-

In-4.», 2 tomos de 191-1 e 191-1 pags., em um vol. E,
>7' iJ O

O tomo primeiro é acompanhado de IV Estampas ; e o segundo, de III, todas impressas em
separado. •

1431— Gomez Tejada de los Rey» (Cosme).—Leon Prodigioso. || Apologia mo-
ral entretenida,

|| y prouechosa a las buenas l^costumbres, trato virtuoso

II y politico.
II
Por el Licenciado Cosme

||
Gomez Tejada de los Reyes,

||

Capellan mayor de las Ber-
|]
narJas descalças y Patronazgo

||
en San Il-

defonso de Talauera.
||
Dedicjdo a esta Insigne

||
Villa.

||
Con Priuilegio, en

Madrid. Por Francisco
||
Marlinex.. Afio, 1636. In-4.° de Vlll fl'. (prels.)

inums. e 355 nums. na frente, afora mais XIII inums., finais. E.

As VIII folhas prels. inserem ; titulo ; «SVMA DEL PRIVILEGIO.. ; «SVMA DE LA
TASSA»; <ERRATAS>; «APROBACION DEL P. MAESTRO || hrancisco de Macedo....;

<Ucencia dei Ordinário.'-, «APROBACION DEL MÃES- J tro loseph de Valdiuielso....;

um <EPtaRAMMA> de <FRATRIS lOANNIS DE TOLEDO. ..>; «AVCTORIS PRO-
PRIS, ET MARTIA- 1| lis verbis, in detractores sine erudio- 1| NE oblatrances.» (uma

decima em latim); Dedicatória: .A LA MVY NOBLEU Villa de Talauera.>; e «PRO-
LOQO».

Nas XIII íf. finais inums. a «TABLA DE LOS APO- 1| lojos deste libro.» ; a ^TABLA DE
LAS COSAS MAS Wnotables deste libro.t; eo seguinte colojãn: «Eu Madrid, | Por

Francisco Martinez, || || Aiio de 1636.»

O titulo acima transcrito, todo aberto a buril, acha-se dentro de portada alegórica, gravada

a buril em chapa de metal (/. de Courbes F.). Na base da mesma portada esta indi-

cação : Acosta de Domingo Gonçalves.

Livro interessaute e estimado. RARO. Bom e.\emplai.

Moc
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^ooAo O

M32 NOCHE
11 BVÊNA, . . Madrii. . . ÍOGl.

{Do frontisfici) dntnos a exacta reprfinçãú foto-zincográfica que segue):

NOCHE
BVENA.

â AVTOS AL NACI
MIENTO DELHljO

D £ D I O S.

^ Con fuS Loas, Villancicos.bayles, y fay-

«j^ netes para cantar ai propofito.

1^
POR EL LICENCIADO COSME .^,.^ GomezTexadadslos Reyes.CapellanMa »#|

(l^ yordalas Bernardas Defcahas,y Patro- ^
J^

nazgotnS.Ildefonfodefalauera. S*>

Jl ABONIVANPHEUPEDECARDENAS, '^
^ Cordoua,yVeirio,CauaJlerodela Ordeíide ^Cordoua,y VeiriojCauallerode la Ordeíidê

Calatraua,vezino,y Regidor de Tala,
ueradela Reyna.

Dados» la Eftamça por Don Francifco Gomez
Texada de los Reyes , heimano dei Aucor,

Regidor perpetuo de Talauera
de la Reyna.

CON PRIVILEGIO.

En Madrid, por Pablo de Vai. Anoiáái.
A cofia de Santiago Martin Re<londo, Mercader

de Libros.en la calle de Toledo, )umo à la

„ oc.^.''?"^" "^^ '* Concepcion Geroninia. &
~ 9

(O original mede U0X83'"m)

ln-8.° peq. de VIII ff. (prels.) inumeradas e 328 nnmeradas na frente. E.

Na primeira follia prel. o titulo reproduzido acima; a II está em branco; na III o PRIVI-

LEOIO; TASSA.; ERRATAS.; e APROVACION DEL MUV REVERENDO]} Padre

Agustin de Castro... (datada de : «En este Colégio Imperial de la Companhia de lesus

II
II, de Seticmbrc de 1649.> ; na IV a ininneração de -fl Lo que contiene este Libro.y

e uma Advertência; e nas V a VIII a Dedicatória: cA DON IVAN
i|
PHELIPE DE

CARDENAS,
II
Cordoua, y Verrio...»

As pe^as que constituem este livro, indicadas no Índice, são : "Lo Histórico deste Sagrado

mysterio, coit v/ia descripcion de vn Nacimierito artijíciai." ; *Quatro Autos, coii

sus Loas, y diuersos Vilartcicos, y saynctes, para cantar, y baylar ai propósito.'-'

Os quatro mencionados Autos intitulam-se : <Triunfo de la Virtud.n- 'El Soldado.-' -<Adui-

na quieti te did.» - 'l/ioceucia, y Malícia.*
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Livro interessaiitissiino, extremamente raro e muito apreciado. - Belo exemplar.

Salva no Cataiogo ác sua biblioteca (u. o 1270), cm anotaç.ão ã desciição de exemplar que

possuía desta obra, diz o seguinte :

«Compreude quatio autos con suas loas... Adernas hai vários himnos y villanci-

cos para bailai
;
pêro no los saineles indicados en Ia poitada y que nunca ha lenido.'

«Con razon llama cl Sr. Barrera á este tomo coleccioii peregrina, y su rareza es

tal, que hasta él ninguii bibliógrafo Io habia mencionado.»

*Dudo exista edicion anterior, á pesar de llevar Ia approbacion fechada en 1649.

?Será error tipográfico por 1659?

I4:«- Gonçalves (/. i4.)—ARTE CHINA
|]
CONSTANTE DE || AI.PHABETO ||

E . //

llGliAMMATICAilCOMPREHENDENDO
li
MODKLOS DAS DIFFEHENTES /COfllGT^

II
COMPOSIÇÕENS

II
COMPOSTA POR

!|
,1. A. GONÇALVES

i|
SACf.RDOTE

DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO. |1 1MPHESSA COM LICENÇA SEGIA NO
UEAL COLLKfílO

\\ DE S. JOSÉ.
\\
MACAO.

\\ || ANNO de 1829.

In-4.° de frontispício e VlII-o02-46-I pags., além de uma em branco,

final. E.

As VIII pags. prels. inserem: «PROLOGO..; ^ALPHABETO.W ADVERTÊNCIAS^; .Va-

lor DAS Letras Europeias na Pronuncia no China- ; e -Ahreviati'rap, k Signaes.»

As ib pags. constantes do penúltimo grupo de numeração compreendem : 'APPENDICE.
II II

ARTE CHINA SEM LETRAS CHINAS
i:
COM A PRONUNCIA MAN-

DARINA, E DE CANTÃO..; e a ultima o 'INDICE..

O texto das 502 pags. é impresso com caracteres lomanos e chinas.

Trabalho importante e muito apreciado. Bom exemplar. RARO.

1434 DICCIONARIO
||
PORTUGUEZ-CHINA

|| NO ESTILO VULGAR
MANDARIM E CLÁSSICO GERAL

i|
COMPOSTO POR

||
J. A. GONÇALVES.

|I 0~D lí

L

SACERDOTE DA CONGREGAÇÃO DA MISSAÕ
||
M. R. S. A.

||
IMPRESSO

COM LICENÇA REGIA NO REAL COLLEGIO
\\
DE S. JOSÉ. \\ MAÇÃO.

II II
ANNO de 1831. In-4.° de frontispício e IV-872 pags. E.

As IV pags. prels. inserem umas ^ADVERTÊNCIAS.», e .ABREVIATURA, E SIGNAES.»

Muito apreciado. Impresso com caracteres chinas e romanos. -Raro.

•143u— Gonçalves (Riti).—Privilégios e prerogativas que o género feminino Tem
por Direito commum, e Ordenaçoens do Reino, mais que o género mas-

culino. Dedicado á Sereníssima Rainha D. Calharina. Pelo Licenciado Rui

Gonçalves Lente da Instituta na Universidade de Coimbra.. . Lisb. Na Ojf.

de Filippe da Siiva e Azevedo. Anno M. DCC. LXXXV. Com Licença da

Real Meza Censória. In-8.° peq. de XVIII pags. (prels.) inums. e 287

nums. E.

As XVIII pags. prels. compreendem: titulo; Dedicatória desta edição a D. Maria I (subs-

ciita: «DE V. MAGESTADE.
|| humilde Capelão ||J. A..), e Prologo do Editor.

Obra clássica e muito estimada. Segunda edição (a primeira-quc é raríssima e que consta

de um peq. 4. o de 198 pags. (as duas ultimas inums.) e de uma fl. sem numeração,—

foi impressa em Lisboa A pud lohane Barreriu Rggiu Tipographum. Armo Doinitii

1557), ]i rara.

14:!6- Gonçalves da Fonseca {José).—Navegação feita da cidade do Oram Pará

até á bocca do Rio da Madeira pela escolta que por este rio suhio ás Mi-

nas de Mato Grosso, por ordem mui recommendada de sua Magestade fi-

delissima no anno de 1749, escripta por. . . no mesmo anno.

—

Lisboa: Na
Typ.da Academia, 1826... ^-4." de VI-143-IV pags. B.

É o N.o I do Tomo IV da CoUecção de Noticias para a Historia e Oeograpliia das Na-
ções Ultramarinas. .

.

Relação interessante e muito apreciada.

O

Ss^4õ Q

ô~2>
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1437— Gonçalves de Aguiar (Joté).—Tratado da penileiícia. Dividido em Ires

partes. P;irte 1—Tratado da Penitencia como Virtude e como Sacramerilo.

C' ^ Parte II—Conslitiiii.So oAPOSTtiLlCAE SKDIS» e sua explaiiagrio. Parte III

— Irregularidades e indulgências. Pelo preshylero... LisLoa : Tijp. Univer-

sal... -ISSS. 111-8.» gr. de XVI-849-I pags. E.

Ob ia apreciada. Magnifico exemplar.

Gonçalves d'Almada {André)—Relacaõ, e descripgão da Guiné. . .—Veja-

se : Gumes de Briio (Bt-ríioriio).— Historia trágico maritima.

1438— Gonçalves de Andrade [Paulo).—Varias poesias. Oflerecidas a Francisco

/> de Faria Severim, Ctiantre na See d'Euora, &c. Em Coimbra. Com todas as ii-

(^ f^/jf £y -—>. cenças necessárias. A'íi Oljiiiiia de Manoel Vias Imprestor da Vnixersidado anno

-f urn. ^ C^ itíõS. In-S." peq. de XXIV IT. (prelí^.) inum;^ e Hi4 nuins. na frente.— Eíi-

caderiiada ivntnviente, esta ciitva obra:

Jardim de Apolo de Francisco de Francia y Acosta. . . lii, na mes-

ma iwprpífuo, lb'5S.— ln-8.° peq. de IV IT. (prels.) inums., 51 nums. na frente

e mais uma inuni., trazendo apenas, na frente, a repetição do registo da

impressão. — /1.S duas obras em viu rolume. E.

As XXIV ff. prels. lia piinicira obra conipreeiídeiii : ftontispicio
;
Licenças; Dedicatória do

impressor Manoel Dias A Francisco de Farta Severim.,.; e numerosas poesias, em
varies metros de rima, dos mais notáveis poetas e poetisas do tempo, em louvor da

obra e de seu autor. -As IV ff. prels. da segunda obra são paia frontispicio ; Lieefi-

ças ; Dedicatória do impressor Manoel Dias; espécie de Prologo Ao Leitor; c poesias

de vários esciitores, também em encómio à obra c ao autor.

O texto da obra propriamente dito, consta de ; vinte Sonetos, cinco Silvas, um Poema inti-

tulado El Penasco de las lagrimaSt catorze Romances, e doze Epigranimas. -Apre-

ciadas. Edição RARA. Bom exemplar. -A edição primitiva é de Lisboat por MaíhAus

Pinheiro, 1629, in-S.o ijeq.

Iá39— Gonçalves de Magalhães {Don tngo Jnsé).~ k Confederação dos tamoyos
/—/--/' , Poema por. . . (Vinlieta ornamental representando uma lyra com orna-

J) •^Tr^L {_) tos). TiJO de Janiiro: Emyreza Typcgraphica Duvs de Dezimbro,., 1857. In-

4." de XII-324-XX pags. E.

As XII pags. prels. compreendem: ante-rosto, rosto e Dedicatória a D. Pedro II áo

Brasil ; as 20 finais as NOTAS ao Poema.

Edição dada pelos bibliógrafos como primeira que se fez deste apreciado poema em dez

cantos ; adornada com um magnilico retrato (litográfico) do autor (assinado : Al/.

Martinct), impresso á parte. -Bom exemplar. RARA.

J440 Suspiros poéticos e s;iudades, por. . . Segunda edição correcta e

augmentada. Paris: Moriíol, Livrtiro-Editor . . . 1859. (No verso da 11. de

Jl Ç r\ ante-rosto: Pariz na Iviprema de Hevriqtie Ptoti.,.). In-8.° do lV-359 pags.

ulóra uma tm branco, final. E.

Muito apreciada. Excelente edição, pouco comum. Bom exemplar.

Gonçalves de Novais (.áníonto).—Relação do Bispado d'Elvas. . .— Veja-se:

Ccnstitririjes do BÍ!>pt,du de Elvas...

Gonçalves Lobato [Balthasar). — Palmeirim de Inglaterra. .. — Veja-se :

Fernandes (Diogn).

Gonçalves Pinheiro (P. Lfi':).—Veja-se: Ignacia (Sor. Margrridn).

1441— Gonçalves Preto (.Símiio — Ctianceler mór do Reino).— Patente dos pri-

^^ uilegios perpétuos,
II
graças, & mercês, de que el Rey ] Dom Philippe/^^i
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primeiro defte nome, |' nollo fe nhor, fez niereé a eftes feus Rey
|!
nos, &

Senl;orios de Portugal, quan- 1| fio nelles foy leiiantado por Rey em II
as

Corles folemnes de todos os três Ef- 1| tados, £j fe fizerSo em a Villa de

Tho-
II
mar, no Conuenlo, que lie cabeça

|1
da Ordem de noílb Senhor lelu

Cliri
II

Ito, Em Abril, de m. d. Ixxxj. || Os principaes dos quaes Priuilegios

íaõ conformes aos que aIRey Dom
]|
Manoel leu auó deu ao Reyno, quan-

II
do fendo cafado a primeira vez com a Raynha PiincLla Dona Ifabel

com el-
II
la avia de íucceder em todos os mais ||

Reynos de Efpanha.

E pêra tudo fe
||
entender melhor, vay no principio de- 11 fie caderno a

Patente delRey Dom Ma- 1| noel confirmada por lua Mageftade,& ||
também

por ellley Dom Sebaftião leu
li
fobrinho que deos tem.—S. iiid. de l. nem

de data da impressão {Lisboa, 1583?). In-8.° peq. de 24 tT. inums., ou sejam

Ires cadernos de impressão de oito IT. cada ura, rubricados no pé da

frente das quatro primeiras íT. de cada um deles : A 2 (á primeira II. deste

caderno pertencia a rubrica A, porem não a apresenta), A 3, A 4. A 5.

a C, C 2, C 3, G 4, C 5, E.

Este pequeno, mas muito apreciável e RARÍSSIMO volume, não tem frontispicio pro-

priamente dito : a fiente da primeira folha (verso em branco) é ocupada por um
brasão d'armas portuguesas encimado por viseira e cabeça de dragão alado, e la-

deado de folhagem ornamental ; e só na folha imediata vem os dizeres por nós

transcritos acima, e que servem como que de intróito ás peças insertas nas restan-

tes ff. do volume. Estas peças constam do seguinte

:

Carta de confirmação, de D. Philippe I-Terniina asim: >Dada na Cidade de Lis-

boa aos vinte quatro dias do Mes || de lulho. Duarte Caldeira a fez : An- 1| no do
Nascimento de noflo Senhor le

|| fu Chrifto, de mil, quinhentos, nouenta, & cinco

Annos. Eu Ruy Diaz de|; Menefes a fiz efcrever.» (Nela são transcritas diversas pas-

sagens de outras Cartas de D. Manoel e de D. Sebastião).

«Aos que efta mi- H nha Carta vire, faço faber, que nas Cor- 1| les que fiz, & cele-

brei na Villa de Tho
||
mar... para que mandei chamar || os três Eftados deftes

meus Reynos, q [i
nellas forão prefentes, me foy per elles ' pedido, ouueffe por bem

de lhes conce-
1| der as mercês, graças, & priuilegios con- 11 theudos em hus Capítu-

los que Dom Pedro Girão, Duque de Offuna... propôs, & offereceo de mi-! nha

parte aos dittos três Ertados...> (Folha 14 e frente da 15).

«Memorial das graças, & mercês, H que el Rey meu 1'enhor concede- lira a eftes Rey-

nos, quando for jurado
||
por Rey, & Senhor delles, em que in- ,! clue as que lhe

concedeo o Serenifrimo
|| Rey Dom Manuel, Anno de mil, & qua- !| trocentos, &

nouenta, & noue : & outras H de giande importância pêra o bem vni-'I uersal, & par-

ticular delles.» (Compreende XXV Capítulos, e remata por estes dizeres: «Efta carta

eftâ efcripta em três meãs fo- \\
lhas de Purgaminho cõ efta, & são affina || das ao

pé pelo dito Miguel Moura. || EL REY. |1 Miguel de Moura.» (Do verso da folha 15

ao verso da 23).

E como fecho de tudo, ha o seguinte certificado do dr. Simão Gonçalves Preto, que o

subscreve com a sua rubrica- O Chr. mor, traçada á pena.

«CErtifico eu o Doctor Symão Gõ-|!çalues Preto, do Cõcelho delRey
li
noffo fenhor,

& leu chanceller II mór, que eftas copias impressas fão ti- II radas bem, A fielmente,

das próprias pa || tentes deftes priuilegios, affinadas por Tua Mageftade. E das que

fua Magefta ,' de concedeo, fe íizerão duas, ambas de
|i
hum theor, q paffarão pella

Chancella || ria mór. A xiij. de laneiro, ni. d. Ixxxiij.
I|
Onde fe regiftrarão, & hua

delias fe lan
||
çou na Torre do Tombo do Cartório

|| Real da cidade de Lisboa. &
outra no || Cartório da Camará da mefma Cida- |i de. (Segue a mencionada assina-

tura autografa). (Frente (o verso em branco) da ti. 24).

Tanto o autor como este opúsculo não são citados nem por Barbosa Machado, Inocên-

cio, ou Pinto de Matos.
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Belíssimo exemplar, e único de que temos noticia; muito bem encadernado em inteira

de chagrin verde. Pastas ornamentadas com linda moldura a oiro.

1442-Gongora iU. Lvis rfe).—TODAS
|1
LAS OBRAS

|1
DE DON LVIS DE

||
GtiN-

j. IJORA, EN"
II
VÁRIOS POEMAS.

||
RECOGIDOS POR DON GONZALO DE

1|

// J4li o o Ho^es e Córdova, natural de la Ciudade
|1
de Cordoiia. 1| DEDICADAS j

A
I

' DON LVIS MVRIEL SALCEDO
j] y Valdiuiesso, Caunllero de la Ordem de

II
Alcântara, <s-c. ||

62.
||
(Logar de tre.s vinhetas ornamentaes)

||
COM LI-

CENCIA,
li

EN MADRID : En la Imprenta Real. Afw de 1654.
||
Acostei

de la Hermandad de los Mercadores rfc libros. In-4.° de X ÍT. (prels.) iniiins.

e 234 nums. na frente (esta iillima num. por engano 134). E.

As X follias prels. inserem; titulo; ^SVMA DE LA LICENCIA.'; ^ERRATAS.»;

'TASSA' ; Dedicatória: «DEDICALAS
[!
(A D. LVIS MVRIEL SALCEDO U y Val-

diuiesso, ,.>) la Congregacion de San Oeronimo de los Mercaderes de Libros de Ma-

drid.» ; Proeraio 'AL LETOR.'; «Aprobacion de Luis Tribaldos de Toledo e de

Don Tomás Tamayo de Vargas.. ; «VIDA, |1 Y ESCRITOS |!
DE DON LVIS DE

OONGORA.> ; .ÍNDICE DE LAS POESIAS, II que en este libro se contienen.. (im-

presso a duas colns. por pag.) ; e «ADVERTÊNCIA.»
Muito apreciada. Edição muito rara. Belo exemplar.

1443- Gonzaga (Towá* ^Iníonio).—Marília de Dirceo. Por T. A. G. Parto I.

Nova edição. (Escudo d'armas reais portuguesas). Liabna: Nu In.p. Regia.

^) Â Ó 7^
"iSl". Com Ucenra da Meza do Desembargo do Paço. In-lS." de 226 pags. E.

"-^ '^ Poema lirico muito interessante e estimado, em que Tomás António Gonzaga patenteou

bem o seu peregrino talento poético. As mimosas e graciosíssimas poesias que com-

põem o poema estão boje traduzidas e publicadas em quasi todas as línguas cultas

da Europa; e foram inspiradas ao infeliz poeta, que alguém já apelidou de Z.«so

Anacreonte, pela dama que muito amou D. Maria Dorotbea de Seixas Brandão-a

sua querida Marilia.

A edição primitiva do original português (Primeira e Segunda parte), por muito tempo

ignorada dos bibliógrafos e biógrafos do poeta, e cujos exemplares são hoje raríssi-

mos, foi impressa em Lisboa : Na Typograplda Nunesiana. Anuo M.DCC.XCII,

constituindo um peq. S.o de 118 pags.

Na segunda edição, impressa também em Lisboa, nos prelos da mesma' 7>';j. Nunesiana,

1800, aparece uma terceira parte das poesias, a qual é por muitos considerada apó-

crifa, e por isso não tem sido incluida em muitas das numerosas edições que poste-

riormente teem aparecido deste harmonioso e sentido poema.

AT /—

.

1444— Gonzalès (Emmanuel).—L'Épée de Suzanne. Histoire du lemps de Fran-

y^ •- ^ çois 1"
;
par. . . Paris : Hackette et et C« . . . I87õ. Io 8.° de VI-4-24 pags. E.

1445-Gonzalez de Ávila (Gí/).—HISTORIA
il
DE LAS ||

ANTIGVEDADES DE

II
LA CIVDAD DE

II
SALAMANCA: ||

VIDAS DE SVS OBISPOS,
\\ y eosas

sucedidas en su tiempo. H DIRIGIDA |1
Al Rey N. S. don Felipe III. ||

Por Gil

/^ r. Gonçalves de Avfla, Diácono y |j
Recionero en la S. Iglesia de Salamanca.

..J 0't\^QO
II
(Marca do impressor, primorosamente gravada a buril em chapa de

cobre; tendo entre os vários ornatos que apresenta uni que reproduz um
prelo antigo; em volta a divisa: ARTE NATVS LÍBER) ||

EN SALAMAN-

CA, \\En la Imprenta de Abtvs Tabernibl. |1
.

||
M. DC. VI.—In^."

de VIII pags. (prels.) inums., 554 nums. e mais XIV inums.. finais. E.

As VIII pags. prels. inserem: frontispício (pag. I ; a II está em branco); «TASSA.»

(pag. III) ; Visto, com a epigrafe : «Muy poderoso Sefior.» (datado e subscrito : <En

Va-\\lladolid, à 16. de Deziembre. 1602. El Secretario T/iomas Qraciaa Dantisco).>

(IV); «Suma dei Priuilegio.» (V); e Dedicatória: .AL REY N. S.
||
Don Felipe Hl.

(pags. VII e VIII; a VI está em branco).
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Na primeií-a das XIV ff. finais inums., as «ERRATAS.»; a 11 está em branco; nas III a

V: «MEMORIAL DE LAS H IQLESIAS, MONESTERIOS, ]; Hospitales, Hermitas, y

Cofrarias deli ofícios, y numero de oli- ;, cialcs delias.»; n.is VI a VIII: .NOMBRES
DE LAS 11 calles de Salamanca.» ; e nas IV a XIV : «TABLA DE LAS COSAS II nota-

bles desta Historia.» O texto das ff. Ill a XIV é disposto a duas colns. por pagina.

Livro curioso e de muita importância para o estudo histórico e arqueológico de Sala-

manca. Estinwdo. Ediç.ão mui bela e RARÍSSIMA, impressa pelo habil impressor

Artus Taberniel. Magnifico exemplar. — Salva, n.o 2909.

1446 TEATRO
1|
DE LAS GRANDEZAS |i de la Villa de Madrid Corte de

I|

los Reyes Católicos de Espana
||
AL MYY PODEROSO

||
SEXOH REY

||
Don

FILIPE
II
POR EL MAESTRO

||
Gil Gonçalez DAuila | iu Coronisla.

Estes dizeres acham-se no centro de elegante portada alegórica, ter.do no alto o escudo

d'armas de Espanha, e nos lados os retratos de D. Afonso VI e de D. Filipe II,

gravados primorosamente a buril (Jw scltorquens fecit en Madrid, 1623). .Na base da

mesma portada o registo :

Madrid for Thomas lunti In/presaor dei liey... (No fim do texto: EN MA-
DRID. W

Por Tomas hcnii, /i/if-reisor del\\ Hetj nuestro Sei'ior\\
\\
ATio

M.DC.XXIlI.)—ln-{o\. de, além da portada giavada, \1 pags. (prels.)

inums., Í22 niiiiis. e mais 1-VII inums., (não incluindo uma em bran-

co), finais. E.

As VI pags. prels. inserem o seguinte : . APROVACION DEL DOCTOR |1 Francisco

Sanchez de Villanueua. ..» ; Licenças e vistos; «TASSA.» ; «Fee de Erratas. > ; «Su-

ma dei Priuilegio.» ; Dedicatória «AL REY jl
NVESTRO |1 SENOR.» ; e uma decla-

ração em latim.

Nas Vil p,igs. inums. finais o .ÍNDICE DE LAS 1| COSAS NOTABLES DESTA HIS-

TORIA..
O texto é enriquecido com numerosos retr., primorosamente gravados a buril cm cliapa

de metal.

Entre a portada e a folha imediata ha uma bela gravura alegórica de pag. inteira,

aberta a buril (/. de Courbes sculpsit .4' 1621). Não é mencionada por Salv.i, e este

f.tcto faz-nos supor que o seu exemplar a não possuia.

E ubra interessante e de bastante merecimento histórico ; c a edição, muito bela, extre-

mamente rara.

Da valiosa nota bibliográfica com que Salva acompanha a descrição deste livro, trans-

crevemos, a titulo de simples curiosidade, o seguinte elucidativo trecho

:

«Este escritor trata mui ligeramente todo Io relativo á Ia historia de esta villa.

Hizo mais bien una historia de la corte y de sus tribunales. Oran parte de los tu-

cesos de que habla pertenecem á toda la monarquia.» Munoz y Roniero. -Conticnc

niuchas noticias de los hijos de Madrid, célebres en letras, artes, armas, eto

Gonzalez de Clavijo (/íui/).— Historia de gran Tamoiian . .-Veja se o ;ir-

tigo : í.ronicas , .

.

1447— Gonzalez de Mendoça (Jí(an;-I)ELL'l]IST01tI\
|1
DELLA CHINA,

||

Dtíscritta nella lingua Spanuola, dal P. Maestro
||
Giouanni Gonzalez iii

llendozza, deirOrd. di S. Agostino. !| Et tradolta deiritaliana, dal Magn.

M. Fraiicesco
II
Auanzo, citladino oiif^inaiio di Venetia.

||
PAliTI DVE,

||

liiuise intre libri, Ct* in tre viaggi, fatti in quei paesi
!l
da i Padri Agosti-

niani, & Eranciscani.
||
Doue si descriue il silo, & lo stato di (juel gran

Itegno, II& si tratla delia religionc, de i coslumi, & delia || disi^osilion

do'suoi pofjoli, & d'altri luochi
||

piíj conoscaili dei mondo nuouo
|i
Coii

duo Tauolc, Tvne dé Capitoli, Ct* l'altra delle nol ahili.
||
(Logar da marca

do impressor, gravada em madeira)
||

/A' VENETIA, M D LXXXVL [lòM)

II
Apresso Andrca MhscMo. In-S." peq. de XX.Xll (as duas ultimas em

/S^tõò

^h;á.õò
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branco) pags. (prels.) iiiums., 462 nums., duas em branco e mais XI,

iiiums , finais. E.

As XXXII pags. prels. inserem : titulo ; Dedicatória .AL BEATÍSSIMO |1
PADRE, ET

SIQ.
II
NOSTRO, Papa Sisto Quinto..; Prologo de -FRANCESCO ||

AVANZO.H AL

LETTORE..; outra Dedicatória .ALL'ILLVSTRISSlMO |1 SIGNOR FERDINANDO
II
Dl VEQA ET FONSECA... F. Qio. Gonzalez di Mendozza... Prologo de «IL P.

MENDOZZA,
II
AL LETTORE.. ; e.TAVOLAl|DE I SOMMARII || ET CAPITOU

||DELL'HISTORlA||DELLA CHINA....
Nas LX pags. inums. finais decorre a «TAVOLA 11 DELLE COSE|| NOTABILI, ||

CHE SI

CONTENQONO
11
IN QVEST'OPERA..

Obra interessante e muito estimada. Tradução apreciada. Edição impressa com belos ca-

racteres itálicos. RARA. Belo exemplar.

. .. _. 1448— Gorguos (A.)— Cours (l'aial)t) vulgaire, par... Paiir. Hacheile el C'^...

Ifi O ^ s. d. In-S." de 1V-:Í0-.Í-1I pngs , alóm de outra com exercícios em nrabe. E.

1449— GosseIJn (Um) hs-llobi ? /).— LAnIiqiiitr dévoilée au moveu de la tienèse

;

Quatrième édition, aiipmeidée de la clironologie de la Genèse, et de la

Víj^ C' Z^' Thfogonie d'ílcsio(ie expliqiióe par la i.enèse; Acconipagnées de deux

gravures repre.sí ntani lis hémisphérts (f lestes, Austral et Boreal. Par ..

Paris, Treutzel cl Ifnr/í. .. 1817. In-S.» de lV-lV-2 19-1-1 34 pags. E.

As duas gravuias são inipi essas em separado, etii ff. de grande íorm.ito (desdobráveis).

14õ0—Gouvea {Atres dL}.— V.i\siúos do piilpilo, pelo padre A. de G. Nova edi-

(.ão corrigida e muito accrescentada. Livraria Internacwnol, de Ernesío

// <r— /j, , Chardron, Edilcr... Portu t Brogu— lSSO. {No verso do anle-roslo: Porto:^ 1S80- T,jp. de A. J. da SVra Teixeira.

.

.).- In-8.o gr. de XVI B47Y pags. E.

Estimados. Publicados sob as iniciais ^ >]. de G.

1451—Gouvea (Fr. ^/laranáre de— Bispo de Pekim)— Carta do Excelentíssimo

e Beverendissimo Bispo de Pu-kíni D. Fr. Alexandre de Gouvea ao Illiis-

/r tríssmio e Beverendissimo Bi>po de Calandro. Sobre a Intiodiic(;ão, e pro-

/) ^ *(.^ C> gressos do Ciiiistianismo na Península da Coréa, desde o aiino de 1784

até ao de 1797. Traduzida do Latim em Portuguez. Lisboa: Anno M. DCCC.

VIII Na Nov. Ofítc. de João BoârigKCs Netes .. In-S." peq. de 183 pags. E.

As pags. III a XXXVII (assim nums.) são ocupadas por um Prefacio do tradutor.

Carla muito cuiíosa e íntcressanie. O original latino acha-se em frente da tradução portu-

guesa. -RARA-

1452-Gouvea (Fr. .l»ío)iio).-IllSTOBIA !1 DE LA VIDA, MVEBTE
||
Y MILA-

GBOS DEL GLOIUOSO P.\TRJAIt(',A
|1 y Padre de los Pobres

||
S. JUAN DE

1)R)S,
II
Fundador de la Ordon de la Hoípitalidad.

||
AL EXCEÍJiNTISSIMO

SEXUll DON JVAN\\ Mafcareíms, Conde de la Torre, &c.
||
(Seu e.scudo

/ d'armas, priniorosamenle gravado a buril em chapa de cobre por João

IP /) Ji Q O Sa/;/."J 1|C0MÍ'VEST0 POK D. FR. ANTOMO DE GOVE.\, UBISPO DE
/' ''

SIRENE,
II
Vifitador .\poflulico en Peifia, dei Goninjo de S. JI;igeftad, y

fn Predicador
i|
por h Corona de Portugal. || IJ

LISBOA. Eu la Ofíi-

lim de HenrKjíie Vcltule de Oiiniia. Aiio 1658. In-4.° de XXXII pags. (prels.)

intuiis. e 308 nums. na frente. E.

Nas XXXII p.igs, prels. as seguintes peças: título (p.ig. I; a II está em br.inco); <Liccnças.'

e 'ERRATAS.' (III e IV); Dedicatória: «AL || EXCELENTÍSSIMO ||
SENOR

|1
D.

JUAN MASCARENAS,
II
Conrfe de la Torre. ..^ (subscrita no fim; ^Humilde orador

de V. S.\Fr. Franci.íco Carvalho \\ Provincial.) (V a XI); .PROLOGO AL||Clirir-

liano Lector.. (XII a XVI); .CANCION || AL BIENAVENTUR^DO || S. Juan de Dios,
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Patriarca, y Fu- 11 dador de fn Religioii,
|i
Por Fr. Lopc Félix de Vega Carpia i, fii de-

voto, dei Habito de S. Juaii.' (XVII a XXII); .SONETO H Ao Palriardia S. João de

Deos.
i;
Por hum Religiofo da fua Ordem.y (XXXIII) ; MADRIGAL || Lo Patriarcha

S. João de Deos.» (subscrito : loão de Medeiros Corrêa.) (XXIV) ; «SONETO
i|
AI

Patriarcha San Juan de Dios ||
Português.

1|
/'d/' e/ mas humilde liijo fuyo.y (XXV);

«DECIMA
II

/l Sa« yuan dt Dios.- (XXVI); uma poesia em latin • IN LAVDEM
OPERlS.-> (XXVII) ; e .TABLA|| De los Capítulos contenidos en

|1
en (sic) el libro pri-

mero (e segundo) (XXVIII a XXXII).

O texto é enriquecido de algumas vinhetas gravadas em madeira.

Obra estimada. Terceira e mui bela edição, a primeira que se fez, díz-se em uma das Li-

cenças, após a beatificação do santo. MUITO BARA. Belo exemplar.

A edição mais antiga (primeira?) que conhecemos desta obra é uma descrita no Catalogo

da biblioteca Fernando Palha (n.o 2609). Saiu com o titulo: «Vida y uiueite||del Bendito

P.C
II
Ivan de Dios |í

Fundador de Ia orde de Ia hos- ||
pitalidad de los pobres efermos

II
Al Ex mo Sor D. Dvarte

II
Marques de Frechilla

ll
D. F. António de Qovea 1| ... Ma-

dridWpor Thomaí luati Impressor de! Rey\\M.DC.XXIIll.'> (1624). In-4.o de XIV ff.

(prels.) inumcradas, incluindo o frontispício, (em gravura a buril sobre cobie), e 223

tuinis. Das publicadas posterioi mente, temos notícia das seguintes: Madrid, 1632, ín-4.o

de XIV ff. (prels.) inums
,

(incluindo o frontispício gravado a buril em chapa de co-

bie). e 223 nunis-, (desconhecida a Inocêncio, mas registada por Pinto de Matos);

Cadiz, 1647. (citada em uma das licenças da edição a que pertence o nosso exemplar); a

que descrevemos acima, e a de Madrid, por Melchor Alegre, 1669, In-4." de XXIV-512

pags., afora as da Tabla dos capítulos. (Segundo Pinto de Matos, é já a 7, a edição da

obra).

Uõ3 RELAC.AM
||
EM QVE SE TRA- 1| TAM AS GVERHAS E GR.\N

||

DES VI(:T0HIAS (jVE ALCAN-ll roíi o gnide Rey da Pérsia Xá Abhiis do

grão Tur
||
co Mahomelte, & seu filho Aiiiellie ; as (]uais

||
refLiltarfio das

Embaixadas, q por inand:\do
jl
da Catholic:» & Real Magefttide delRey

||
D.

FViippe fegundo de Portuga) fize- |í
rão algús Religiofos da ordem

||
dos

Eremitas de S. Atigiifli-
|] nho a Peifia.

||
Conipolto pelo Pjdre F. António

de Gouuea
||
Religiofo da melma or.leni, U.itor do Col ||

legio de fanclo

Augiislinho de Goa, ^ ||
piofeíTor da fjfrr.ida Theokigia.

|| DIRIGIDO AO
Il.LVSTHlSSIMO,

II
& Reueretedilsiino fenhor Dom Fiey Aleixo

||
de Mene-

ies Arcebilpo de Goa, Primas, &
II
Goiíernador ds Índia Oriental.

||
Com

liccvra da S. Inquifiçào, Ordinário, ^ Pn^o.
\\ Imprcffo na Ltáboa per Pedro

Graeíbeeck. \\
/liVA"0 M. Df;XI.

||
Com Priutlegio fíeal. lutà taixado a oyto oix-

(?.< em pn.pel.
||
Venãffe na rui noua, em cafa de Simão de Carralho, merca-

dor de /itro.i. In-'t.° de XIII IT. (prels) iniiins., 'i2() mim?, ní frente e mais

4 imiísis., finais. E.

As XIII folhas prels. inserem estas peças: titulo (frente da primeira H. ; o verso em
branco) ; títulos dos três livros que a obra contem e a taxa do preço de cada exem-

plar (frente da II. II) ; ><LICENC,AS.> (verso da mesma ti. II e H. III) ; Privilegio real

permitindo a impressão («...loão Feo o fez em Lisboa a oito de laneiro de mil feif-

II
centos & onze. Duarte Corrêa o fez efcreuer.») (frente da II. IV ; o verso em bran-

co) ; -DILECTIS FILIIS
II
ANTÓNIO DE GOVVEA, ET || Chríftophoro, Hieronymo

que á Cruce, Or- Jl
dinis Heremitarum fancti Augustini |1 in Perfia degentibus. ||

CLE-
MENS Papa VIII. (data de Roma MDCV, e subscrita: Martins Matacrida) ; uma
Carta de PAVLVS PAPA V.. (subscrita; M. Veftrius Barbiaiius) (verso da H. VI e

toda a VII); Dedicatória -AO ILLVSTRISSIMO
|| E REVERENDÍSSIMO SENHOR

i|Dom Frey Aleixo de Menefes, Arcebifpo de||Goa...> (datada e subscrita no fim :

«...DeTte ColleUgio de S. Auguftinho de Goa aos 18. de Abril de |1 608. ;; fi-. Aií-

tonio de Qouuea.) (ft. VIU a XII); e Prologo -AO PIO LEITOR.. (H. XIII).

Nas IV folhas finais inums. vêem os ..INDEX DOS CAPI-
1
TVLOS DO PRIMEI- i,ro

(Segundo e Terceiro) Liuro.» O ultimo remata com o seguinte regislo tipográfico:

/^O^â^
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« Com licença da faiicta Inquifiçam.
I|
Impreffo em Lisboa por Pedro Crasbccck.

||

Anno 1611.»

O titulo no frontispício está emoldurado por um filete.

E obra curiosíssima e muito apreciaria. Nela se descrevem as guerras e vitorias ílcan-

çadas por Shah Abbas contra os imperadores dos turcos Mahomet e Achmet, c a

relação duma viagem de alguns religiosos enviados á Pérsia de parte do rei deHes-
panha e Portugal -Filipe 11.

Nicolau António e Brunet não conheceram este original português, pois somente citam a

versão francesa impressa em Roíien, Loyselete, 1646, in-4.o.

Os exemplares são muito estimados e RARÍSSIMOS. Inocêncio não conseguio vêr mais

que um deles. Este nosso encontra-se bem completo e optimamente conservado, cir-

cunstancias estas que o tornam ainda mais apreciável e valioso.

1451 lORNADA... EM COUIURA... Anno DTd 1606.

(Do fro7itispicio damos a exoi-la reprodução foto-zincográfica qve segue):

1 O R N A D A

LloiLà^ DO ARCEBISPO^ IlDEGOADOMFREYALEIXolSFREY ALEIXO,
PRIMAZ Da IN- \\

juar.aílogarciern que morao oi anrigosChfiVf
ou de muyiojfrioí & hcrc guiem que cí J B
fa Sanflj FcCjiholiea.Sf obediência da r C

DE GOA DOM
ÍOB MENEZES

DIA ORIENTAL. RELIGIOSO
da Ordem de S.Agoftinho.

íQ^uando foy as Serrai do Mal,

f ílão» de S.Thome,& oi iirt

^
Nuão,& rfdu7Ío i nolT;

I
SaQia Igfcja Romina, da qual pafTaua de mil an-

ff ooi <)uc cHauJo ap^rtadoi.

1 tHfttpAíiéit JintrfoitrãtdJot Jr prffoíi dr tvtortdãde, (}kt t tudo jOTaO prrfrntrs

It
\ í»r Frrj ^ntoni» de Gouueà Hcl,»w{o d* tnffirn Ordem dt Stliio ^^ofíi-

nho JentedtTheoh^ií,^:^ Vniir do íenucntodr Co*.

í U Dafc nocjciadc muytascoufas notaueis da lndij,de

; S <\^c a nio auu tio clara.

/Dirigida ao 'T^cuerendipimo Senhor Dom Frcy z/fgoflifiho de

J
i íS í^ j^rcebi^Oii^ Senhor de Bra^aiTrimaíi>d,ij

B fíeíbanbas T^eligiofo damejma Ordem,

EM COIMBRA.
Na Officínadc Diogo Comei LoiírcyToImprcíToráa Vníueiriaaiítf.

Comlicfu^sdc íáitífo Offtie,& Ordinário,

AnnoDni 1606,

lie. L
I

Jl
[O original mede 23SXl4:p""')

In-fol. poq. (lo VI IT. (prcls.) irmins. e 152 nuiiis. na fruiile, tendo est;is

ultimas duas colns. de impressão em cada pag.

As VI ff. prels. inserem : titulo ou fronlispicio reproduzido .icim.T (frente da fl. I) ; Licen-

ças (verso da mesma fl. 1); Dedicatória: «/IO REVERENDÍSSIMO SE-\\i!hoi Dom
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Fr. Agoftinho de lESV Religiofo da Ordem \\ de N. P. S. Agofíiiiho Arcebifpo de

Bragãf Primaz das He'j'panhas.* Frey António de Gouvea Religiofo ria mefma Ordem,

II
defeja eterna Saúde.» (datada e subsciita no fim :=:.. . de Goa a 27.

|1
de Setembro de

1603.
II
Frey António de Oounea.>) (fl. II e frente da III) ; -.PROLOQO.^ (do verso da

fl. III á frente da V) ; e 'índice dos Capítulos que aefte Liuro fe contem.^ (impres-

so a duas colns. por pa£.> (verso da mesma fl. V e frente da VI ; o verso cm branco).

Com numeração própria, segue- se:

SYNODO
II
DIOCESANO

|| DA IGREIA E BISPADO DE AN-
|!
G.\-

MALE DOS ANTIGOS CHRISTAÕS || DE SAM THOME DAS SERRAS DO
MA-

II
lauar diis partes da índia OnenioX. i CELEBRAIlO PEI.O REVE-

RENDÍSSIMO
II
Senhor Dom Frey Aleixo de Meneses Arahifpo Metropolitano

de Goa, Pri-
\\
maz da índia, parles Orieulaes Sede vapante dn dito Bi/pado por

aulhoridade
\\
de dous Breues do Santifsi}iw Padre Clemente Papa VIU. Noffo

Senhor, no
||
terceyro Diinmgo depois de Pentecofte aos 20, dias do niez de

luvho d(V era de
||

J.JPí/. Na lijreja de lodos ou Saiitof, no liirjar, & Reijno do

Dii.inper /o-
||
gei/o o eiRey de Cocliim infiel, no qual fe atu obeairmii ao Siíino

' Pontífice Romano, & fe fogeiluu o dito Bifpudo com || iodou os Chriftãos dtlle

à Santa
||
Igreja íiomana.

\\
(Logar de peq. i;iiipo de vinhetas ornamentais,

representando o primeiro um pequeno vaso do flores) EM COIMRRA.
i|

II
Na Ojjicina de Diogo Gomez Lourejiro Impreffor ]\

dn Viiitereidade.
\\ Com

licença do Santo Officio, & Ordinário,
||
Anno Dommi 1606. In-fol. pt^q. de

II ÍT. (peeis.) innms. e 62 pags.

As II ff. prels. inseiem titulo (encimado por um cabeção decoiativo e emoldurado por cer-

cadura constituída de peqs. vinhetas omamcntaes) (frente da primeira fl. ; o verso em
branco): e Licenças (frente da fl. II ; o verso em branco).

O tcvto desta parte compreende uma .PVBUCACAM\tE CHAMAMENTO \ AO SK-

NODO.^ (datada e subsciita no fim : «Dada na Chanotta aos 14, de Maio... Andie Cer-

queira Efcriuão na Camará do... Aicebifpo Piiinãs a fe?, Era de mil & quinhentos 6:

nouenta
II [| & none. H /rei Aleixo Arcebifpo Primaz. '

; e nove Acções {,'ACC,AM PRI-

MEVRA.' a <AC(;AM NONA, " Da Reformação dos coftumes..).

Nas ff. 60 a 61 uma <Caría que o Senhor Dom André Bifpo de Còchim \\ escreueo ao

Synodo estando janto.* {datada e subscrita: «Escrita em Cochini a dezoyto de lunho

de 1599. Annos.
|| Irmão em o Senhor o Bifpo Frey André.»).

Em nove folhas inumeradas, vem, por ultimo

:

MISSA
II

DE QVE VSAM OS ANTIGOS CHRISTÃOS
||
de Sãu TI<on e

do Riffiado de Angnmalle da Serras do Malnnar da índia Oien- \\ tal, purgada

de erros, St* blaffendas Nfftorianas de que eftaiia chea,
||
pello llhiftrifsimo &

Reuerendifsimo Senhor Dom Fiexj Aleyxo
\\
de Menezes. . qvando

|| foy rednsir

efla Chnftandude à obdiencia dn Santa
II Igreja Romana, IrefIodada de Siriaeo,

ou l\
Siiriano de verbo ad rerbnm em\\linfjua Latina. t -\n-io\ peq. de 9 ff.

inums —^í! três parles em um vol. V..

Nesta ultima peça do volume, em seguida ao clássico
^ ^) LAVS DEO. f%r^, impressos

em três linhas, estes dizeres :-"Ar coufas em que efta Miffa Suriana foy emendada,

fe poderão ver nos De- 1| cretos primeyro, fegundo, & terceyro da .Xcção quinta do

Synodo
II
de Diamper.»

Fm remate de tudo vem uma vinheta ou llorão ornamentai, gravada em madeira.

Obra importante para a historia da Igreia católica no Oriente. Clássica e muito esti-

mada. Os exemplares completos c perfeitos como está este nosso, são EXTREMA-
MENTE RAROS.

Itóo-Gouvea Pacheco (D. Caetano rfe).— VID.V,
||
K ACC.OENS DO FAMOSO,oouvea racneco (L». (.(iPfaHu r/e).— \ lu.i, y f- Aut^jU^rsí) vvj PAaiu&u, y

E FELICISSI.MO
|| SEVAGY, II DA ÍNDIA ORIENTAL. ||

ESCRITA POR
|| y^ ^^ O t>

OSME DA GUARDA, || Natural de Miirmugaõ.
1|
DEDICADA AO EXCEL- /COSME DA GUARDA,
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LIÍNTISSIMO SENHOR !| DUQUE ||
ESTRIBEIRO MOR

||
(Vinheta ornamen-

tal)
II
I.ÍSBOA OCCIDENTAL,

|i
Nn OIJinna da Musica.

\\ ll
ASNO

M.DCC.XXX.
II
Com Iodas as tice>iças nei-essarias.

||
Vendese na mesma Ojfic.

Com Priutlegio. In-S." peq. de XIV-Í68 pags. E.

As XIV pags. prels. inserem: titulo, Dedicatória .AO DUQUE
1| ESTRIBEIRO MOR.,

(subscrita no fim : «Criado de V. Excellencia. D. C. de C) ; «LICENÇAS.. (Do

Santo Oliicio e DO ORDINÁRIO) ; e «INDEX
1| DOS CAPÍTULOS

|1
da Vida do Sa-

vagy.»

Livro interessante, estimado e raro. Inocêncio, referindo-se-llie, diz que «É obra conhe-

cida e estimada dos estrangeiros ; e que «O assumpto do livro 6, pelo dizer

assim, a historia da destruição definitiva do poder e preponderância do império por-

tuguez na índia. -Ao menos assim vem definido na Bibliogr. UiUverselle da Encido-

pedie-Roret, tomo II p,^g. 511.»

•I4Õ6—Gouvèa Pinto [Aidonw Jonqvim de).—Tratado regulnr, e pratico de tes-

tamentos, e suceessOes, ou Compendio niefliodico das principaes regras,

^ O ^-^ e prinoipios que se po leni deduzir das leis testamentárias, tnnlo pátrias

como sulisidini ias, illustrados, e aclarados com as competentes nolas,

por. . . J/i.s/xjfi íVa Impre.i'uo Regia. Anuo IfitiU. . . In-i." de XV-349-I pags. E.

1457—GRAMMATICA
II
INDUSTANA

li
A MAIS VULGAR

]|
Que se pratica no

• Império do grani iMo-ol
||
OFFKREC^inA

1| AOS MUITOS REVERENDOS
|1

'J // /J / PAI'RES MISSIONÁRIOS
II
DO DITO IMPÉRIO.

II
(Artística vinheta orna-

/ IO "n,^ o mf-ntal)
|| Eli ROMA MDCCLXXVIII.

\\ |1
Na Estamparia da Sagrada

^— Con(j)-cgacaO
\\

de Propaganda Fide.
\\
Com Iodas as licenças dos Superiores.

In-8." peq. de 136 II pags., afora uma ti. em hranco, final.

As duas ultimas pags. (inums.) inserem: a I as Licenças para a impressão; e a II o

.DECRETUMIISACR/E CONGREQACIOMIS OENERALIS
||
DE PROPAGANDA

VIDE', Habitai die 26. lanuarii l77S.y (subscrita: Steplianus Borg'a Sccrct.)

Encadernada juntamente ha esta outra obra:

. GRAMÁTICA
II
MARASTTA

II
A MAIS VULGAR || (Jue se pratica

nos Reinos do Ni/.amaNà,
|| e (d.-ixri !| OFFEREGIDA ||

AOS MUITOS REVE-

RENDOS || PADHES MISSIO.WRIOS
||
DOS DITTOS REINOS

II
Vinheta or-

nnmental, abaria em inadeirn)
||
Í.V /Í0A/.4 MDCCLXXVIII \\T^r^^^\\

Na Estumpevia da Sníirada Conyrefinçnô ||
de Propaganda Fide.

\\
Com todas os

licenças dos Superines. In-8.° peq. de 4b-I pags.— As duas obras em um vo-

lume. E.

A ultima pag. traz somente as Licenças para a impressão.

Tratados, no género, curiosos e apreciados. Belos exemplares. Muito raros.

14.'i8— Granada (Fr. Lvtz rfe).— COMPENDIO
||
De doclrina Christãa... Luboa

1559.

{Do fronlispici'1 damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-sincográfica.)

In-i." de IV IT. (prels.) inumcrad:\s e Clxxiiij. numeradas na frente.

Na frente da primeira folha prel. o titulo reproduzido acima ; no verso da mesma II. a

declaração : 'Fay visto ^7* examinado per o Reuerendo Padre frey \\ Francifco Fo-

reyro examinador dos iiaros por o Serenifsi- II
mo Cardcat Iffante litfjaifidor mor

neftes reynos de Por-\\tagal; na ff. II e frente da III o Prologo «Ao Chriftiano

Lector.»; e no verso da mesma fl. III e na frente e verso da IV a Tavoada, enci-

mada pela epigrafe : .
^^ Começa a Tauoada. f^^ »

O tratado é dividido em três partes : a primeira contém XVI Capítulos ; a segunda

XXIIl, e a terceira XIX.



COMPENDIO
De doârina Chriflaa rc-

copilado de diucríõs autores querdefta nute-

ria efcrcueráo,pelo % 'P.F. LuysdeGra-

nada^Pròuincial da ordem de

S. Domingos.

^crtctntaTaoft ao cabo tre^e SermÓeiJofprincipaet

ftUas do annq :j>elò mr/mo ^utor.

Cfof ímpzcflb em K,ííbo3 cm cafa Oe ^oannca
©tatiio Oc agriptna Coíonía, 5mp:cflbt

©clrcynolTofefibo:. acaboufcaoa
]cp?. Oías ©abril. Stmo.

I í J 9-

Com priudegio Real por d«i aano&

« Fac-siniilet da obra desci ita no presente catalogo sob o
n." 1458. O original mede I57x97mui. (p^g. 418)
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No verso da ultima ff. a marca do impressor Joannes lilavio, á qual se segue esta decla-

ração : « f-^^ Fim da doctrina Chriftãa.»

O Visto e o Prologo são impressos com tipo itálico ; a Tavoada com redondo, e o texto

da obra propriamente dito, com GÓTICO.
Com frontispício e titulo próprios

:

5"%^ SEGVEMSE
II
treze íermões das tres pafoho

||
ns do anno, &

diis principaes
||
feftas de Chrilto noílo Sal-

|1
uador, & de noíla

||
Senhora,

Pelo H.P.F.Luys de Granada, Pro
|i
uincial da ordem de S. Do-

||
niingos

na prouinoia de Portugal. || Foy impri-ffo em TAxboa em cofa de loannes
\\

Blauio de Agrippina Colónia, Imprcffor \\ Delrey noffo fenhor. Acnboufe aos

XX. dias
II
do mes de Mayo. Anno. Iõõ9.

\\
Com priíiilegio Ueal por dez annos.

—In-4.° de II IT. inuras. e LIIII nimis. na frentu.— yls duas obras ou partes

em nm rol. E.

As II folhas prels. compreendem : frontispício (frente da H. I) : a declaração : tForani

e.v zmiitados eftes fermões pelo R. P. Frey \\ Francijco Foreyro examinador de lluros,

por cõmiffam \
do Serenijsimo Cardeal Iffante, Inquisidor geral neftes \\ reynos de

Portugal.t (verso da mesma li.) ; Prologo • Ao Chriftiano Leytor. » (frente da H. 11)

;

e «Tauoa dos lermões & doctrinas dasl|frrt'lS pVtlirtpnrS iHJ niino, rÕlfllSnS

ncflc uolumc
!
pcln oiôrm 6ii6 iiicrcs.»

Os Sermões abrangem desde a frente da primeira das LIIII ff. nums. até á frente desta

ultima, vindo no verso da fi. a marca do impressor, já dada na obra precedente-

mente descrita, e que aqui reproduzimos em fac-simile» foto-zincográfico, junta-

mente com a subscrição final que se lhe segue:

I. B.

Foy imprcílô cm Lisboa em caía de loanne»

Biáuio de Colónia. Anno. i
j j p-

(O orlijinal mede 111x90'""')

Exceptuando a subscrição final, parte do titulo, a declaração de exame de Francisco Fo-

reyro e do Prologo, tudo o mais é impresso com caracteres GÓTICOS.
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( É obra clássica e muitíssimo estimada ; e a impressão, esmaltada com lindas letras ini-

ciais de desenhos de fantasia (algumas com figuiinhas), muito nitida e bela.

Edição primitiva. Raríssima. Magnifico exemplar.

1459—MEMORIAL DE
|i
LA VIDA CHmSTIA-

|
NA : EN EL (JVAL SE E.\-

SENA
II

totjij lo que vn Cliri.stiano deu9 hazer tlende el principio
||
de su

conuersion, hasta el fin de la perfe:cion :
||
repartido en siete Tratados.

]|

' í) /^ "m O Õ Compueslo por el R. P. F. Luys de Granada...
||
Dirigido a la C. R. M.

^ dei Rey D. Phillipe nueslio senor.
||
(Escudo dV^rmas do mesmo monarca)

IIEA' ^.ALAMANCA.Wfor Um herederos de Mathias Gast.\\
\\
M. 1).

f.XXXVÍ.
II
Con Piiuilegio de CaMiUa y Aragon. In-fol. de XV pags. (prels.)

iniims., iil? nums. e mais XXXVIÍI innms., finais. E.

Clássico hespanhol muito apreciado. Obra estimada. Edição multo rara. Exempl.ir

um pouco aparado e com peqs. cortes de traça na margem de algumas folhas.

1460-SERMOtí
II
EN (JVE -SE DA AVISO,

||
gVE EN LAS CAYDAS PVliM-

i|

cas de iilgiirias pcil»iias, tii le pier-
||
de el credito dela virtud delos

||

hiienos, ni cefíe, y fe entivie
||
ol biien propofito delos

|| tlacos.
j|

C'o);i-

^ . pvejto pnr cl Reiíerfud') V. M. Fray
\\
Luys de Granada dela Orden de\\ S.

J O ^ %L, ô C> DomÍHjo.
II
(Logar de iiui gnipo de vinhetas ornamentaes)

||
EN LISBOA,

II
Iniprtlío con licencia eu caía de || António liibero.

||
io89.

||
Yendevfe

en cofa de Ivan Defpaíia || Livreiro. In-8."^ peq. de 56 IT. inums., ou sejam

sele cadernos de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatio

prinuir.is ff. de cada um dàles : .-1 2 (á primeira ti. deste caderno perten-

cia a rubricn A. porém nilo a apresenta). A 3, A i, sl G, G 2, G 3, G i. E.

Na frente da primeira fl. o titulo transcrito acima; no verso da mesma fl. a «Licencia y

aprobacion de Frey Barthotomeu Ferrcirat o ^Podefe imprimir d' O Arcebifpo de

Lisboa, e o registo: =•) Impresso com licença dos senhores Dezembargadores do

Paço.» ; na fl. 2 um Prologo -AL CHRISTIANO
,
LECTOR.. ; na 3 um .<AROV-

• MENTO DESTE
II
SERMON.. ; nas 4 a 55 e frente da 56 o texto do sermão pro-

priamente dito, e no verso da mesma íl. 56 e ultima do opúsculo três vinhetas aber-

tas em madeira, sendo as superior e inferior, respectivamente, uma cimalha e u;;ia

base de portada, e a central um escudo d'armas da ordem de Cristo.

Exceptuando o texto do Argumento, os titulos dos capítulos em que se divide o Sernp.o

e as citações marginaes que o mesmo contem, que são compostas com caracteres it.i-

licos, tudo o mais é composto com tipo redondo.

Prédica interessante e não citada. Muito apreciável. Edição primitiva e RARÍSSIMA.

,, . 1461 — Grassi (.-Iní/f/d).— Jlarina. Narraciun histórica, por... Madrid, 1877:

Jr\ ^ ^ 'jip dp Gregório Eslrada. .. ln-8.° de 'Mii-l pags. E.

lH62-Gravesonio.—Effigics rouianorum Pontificum a S. Pedro od Pium \L
Feliciter Rfgnantem ,Kneis labulis expressae, ordine chronologico digci-

tap, nc in duos tomos distrihiiUe, Singulis pripinissa acciíralissima em 01-

dem chronotaxi ex Gravesonio, aliisque Auctoribus. . . Ba.^sani, M.BC.C.

LXXY. Se:i 1'roilant Vcuetiis opiid Bemondini .. ln-i.°, 2 tomos de 32 pags.

/^^ ó'^0 c CXXVII gravuras, o 1.°, e 30 pags. e 124 (CXXVIII a CCLVII) gravurts.

o L. E.

As pags. dos dois tomos inserem: frontispício e «TABULA
|1
CHRONOLOGICA, In q:a

texitur Chronotaxis, seu series Romanorum Pontificum.»

As CCLVU gravuras que os dois tomos conteem, reproduzem, em medalhões, igual lui-

mero de retratos dos Pontífices que pontificaram desde S. Pedro até Pio VI. Todas

são abertas a buril em chapa de metal.

Obra interessante e não citada por Brunet. RARA. Belo exemplar.
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Gregorius (rapií\— Vejase : Yvaiics {Fr. Fi ancsco).—Wáa do nivi Glo-

rioso Abb;ide Sflo Bento.

Gregurius Magnus (S.— Tapa).— Regule pastoral. . . (Mcyenre, JÍ,/7(J)— Veja-

se : BERNAIiDUS (S.).

Grenaille [Chastonnieres rie)— Veja-se: Mercure portvgais (Le)...

1463— Gresset— OEuvres de Gresset. Tome promier. (Maicn do editor). .4

Paris: Chez Anl. Axig. Ftenouard. M.DCCCXI. {lie 1'Iinjir.de P. Didol VAmé)

Iti-8.0, 2 vols. de LXXlI-383 e IV-444 pags. E. cT) "/j
Escritor francês muito apreciado. - Explendida edição; enriquecida com o retr. de Ores- "^^ 7 "^ O (^)

set e seis lindas e primorosas gravuras a buril (/ M. Moreau le Jeune Dcl.-J. B.

Simonct sciilp. lS09).-ÍA\i\to estimada. Belíssimo exemplar, com ene. inteira de

carn. fina, ornada a ouro na lomb;.d:i e nas pastas. Bem conservad.-.-RARA.

As pags. prels. V a LXXIII inserem: .l^RINCIPAUX TRAITS DE LA VIE PRIVÉE ET
LITTÉRAIRE DE QRESSET,.

Encadernada juntamente com o tomo II, esta obra do autor: 'LE PARRAIN MAGNI-
FIQUE, Poeme en dix cliants, ouvrage posthume de Oresset. (Marca do editor).

A Paris, Chez Ani. Aug. Renouard. M.DCCCX. (De 1'lmpr. de P. Didot l'Atné).'

In-8.o de lV-Vni-120 pags.

É também ilustrada com duas belas gravuras a buril pelos mesmos artistas das que en-

riquecem os dois volumes precedentemente descritos.

1464—A GRINALDA.
||
—

||
REDACTORES

||
NOGUEIRA LIMA-J. M. B. CAR-

NEIRO.
||
(Vinheta ornamental, tendo no centro uma lira)

1|
POflTO,

|| V úÁO r\
NA TYPOGHAPHIA DE SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA, ||

Praça de S. The- -^-^ '^ O
reza, N." 2S. || |

18Õ5-62 (até ao 4, o ano ; o 5.» :
• TYFOGRA PHIA

COMMERCIAL... iS64, 6 6.»: POBTO-1869: \\
TYPOGRAPHIA LU-

sn-ANA-BELLOMONTE, n." 74). In-8.», 6 vols. de 191, 191, 192, 19'?,

192 e 192 pags. E.

Publicação interessante e apreciadíssima, compreendendo composições poéticas dos me-

lhores poetas contemporâneos, entre os quais Camillo Castello Branco, com uma

poesia (a pag. 123 do 2. o ano), intitaluáí- Desconforto.

Colecção completa. Bom exemplar. Rara.

1465-Grlsley (Gafcndj.-DESENGANOS
||
PÊRA A MEDICINA,

||
OV

||
BOTICA

||

I'ERA TODO PAY DE FAMÍLIAS. ||
CONSISTE NA DECLARAG,ÃO,

||
das

qualidades, & virtudes de 250. er-
||
uas, com o vso delias.

||
Também de

60. agoas eítiladas, com as re-
|i
gras da arte da eftilação.

||
POR GABRIEL /^O/I^Oc^

GRISLEY
II
Medico Alemão. ||

OFFERECIDO AO DOVTOR ||
MANOEL

FREYRE
II
Lente de Anatomia na Vniuerfi-

||
dade de Coimbra.

||
(linha

de enfeite, composta de peqs. vinhetas ornaiiientaes, simetricamente dis-

postas) || £jU C0/,V7.Bfl/l.
||
Com todas a.s /icenj-is ii(L'c//m-io.i;

||
A'fi Olficina

de lOSEPH FERREYRA
\\
Anno 1676. In-S." peq. de VI ff. (prels.) inums.

e 182 nums. na frente. E.

, As VI ff. prels. inums. inserem : titulo ; Dedicatória -Ao Dovtok
||
MANOEL FREYRE

||

Lente de Anatomia na Vniuer- 1| sidade de Coimbra.- (datada e subscrita: Coimbra

10. de lunho de 1676. \\ Muito obrigado v. m. |1 lofeph rerreyra..) ; PROLOGO AO
LEITOR., ; e -LICENÇAS.'

O texto da obra propriamente dito decorre nas ff. nums. 1 a 166; nas 167 a 171 vem a

•cTABOADA
II
DOS NOMES DAS ERVAS, ARVORES, ||

frutos, raizes, & Tementes

que fe
II
contem nefte liuro.» ; e da 172 em diante a «TABOADA |l DOS ACHA-

QVES,
II
& enfermidades.»

Livro, no género, interessante e estimado. Primeira edição, muito rara. Bom exem-

plar.

y^^/é
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/4kt) o
Ub6-Grotiu9 (////yo).—DE

ll
VEIUTATE H RELIGIONIS ||

CHBISTIANJí ||
Edi-

tio Noviílima,
||
In qiia ejufdem Annotaliones ipfius textus || verbis fubje-

cUb lunt.
II
(Vinhela ornamental || AMSTELMDAMI, \\

Apud Iíexricuíi

WetstenivmI \\clo l3c xcvi. ln-8." peq. de VIU pags. (pieis.)

inunis. e 290 num?. E

As VIII pags. prels. compreendem : titulo (impresso, a linhas alternadas, a preto e

vermelho); Dedicatória: NobUiffimo Ampliffimogue Domino, \\
D. HlERO^llAO

II
BIONONIO

II
Advocato Régio in fumo j] .\uditorio Parisiensi.» (datada de: « Lute-

tia: 27 Augusti.HclD I.if xxxix..); e <ANACEPHAL,íOSIS || eorum, Quae fingulis

quibuTque libelis ab Auctore in hoc ]| Opere de... || tractantur.»

Além do descrito o volume apresenta ainda um ante-rosto alegórico, gravado em chapa

de metal.

Tracfado curioso e estimado. Excelente e rara edição. Bom exemplar.

1467-Gruterus (Ju»ms). -FLUlULELilVM ||
ETHICO-PO-

|i
LlTlUU.M

||
niinqiiam

antehac ediltim
; ||
NECNON 1|

SYRIACL. SENAC.*: !| SENTENTLE AUHE.E;

^ Á-^ A 7^ I'
recognolcenle,

|1
JANO GR ÚTERO

||
ad Mss. Palal. ^ Frising

1|
Aoce-

3 J^ '^ dunt
II
GNOM.Íi PARCEMI.íiQUE || Gr.egorvm. |I

Itern
||
PROVF.RRIA

|1

Germânica. Hblgica. ||
Itálica, Gallica,

||
Hispânica.

II
FRANCOFVRTI,

In Bibliopolio los.E IUwdii.
\\ II

Anno eh bc X. In-S." de VII paj^s.

(prels.) inums. e 810-:^82 pags. E.

As VIII pags. prels inserem: titulo; Dedicatória: ^PRAiLVSTRIBVS SVMMAi-\\QVE
SPEl Dn. COAÍ/r/Bk-S:

II
CUNRADO LUDOVICO,

||
JOANNI ALBERTO....; e

Índice iSeries Operis.»

As ultimas 382 pags. compreendem as seguintes peças : «PROVERBIA |1
GERMÂNICA,

(pags. 1 a 89); .PROVERBIA ||
BÉLGICA.. (91 a 125); .PROVERBIA H ITÁLICA.»

(125 (aliás 127) a 180); .PROVERBIA ||
GALLICA... (181 a 261), e «PROVERBIA ||

HISPÂNICA.. (262 a 382).

Obra muito interessante e apreciável para as collecçôes de tratados de paremia (Adá-

gios, Aforismos, Provérbios, Rifões, Sentenças, etc.) -Estimada e RARA. Exemplar

com peqs. cortes de traça nas primeiras ff.

Garcia Moreno, Catalogo paremioláglco, Madrid, 1918, n.o 126.

Guadalaxara y Xavier {Fr. Marcos de).— Historia ponlifi:al. . .— Veja-se:

lllesca» Gcniçalo de).

i4C8— GuarinI (Sní/i.i<a).— II pastor fido, Tragicomedia Paslorale, dei Signor

(P\J/ <.
—

'/) Cavalier... Con una nuova agginntn. .áws/orfajíio, /Ipfres.íO Púíro iUoríiVr.

Zlf^' ^
In-24.° de 256 pags. E.

A tragedia, que é dividida em cinco actos, decorre até pag. 238, vindo da 239 em diante

:

Facetie Moti & burle di dhersi Signori E Personl prívate, Coit Epitaji Giocosi.

Obra estimada. Edição de elegante e cómodo formato. Rara.

1469-Gudiel (efrojiymo).-^ COMPENDIO DE |^ ||
ALGUNAS HISTORIAS

II
de Espana, donde se tratam niuohas an-

||
ligiiedades dignas de memo-

ria: y especialmente se d;i
|1
noticia de la antigiia família de los Girones,

y II
de oiros muehos linajes.

||
DIRIGIDO AL EXCELLENTISSIMO SE-

||
nor

/^ . /, don Pe Iro Giron quarto deste nombre, Duque primero de
|1
Ossuna, y

j \ c/L h Tj quinto Conde de Urefia.
||
(Gravura em forma de algado, lendo no centro

~^ /í/ L - ^ ,-scudo d'armas do Duque de Ussuna. É gravada em madeira e está

assinada: ANTO.SlO DE .A li FE) \\ Por el doctor Geronymo Gudiel.
||
EJV

.-íLC.íLA
II
Eli casa de luan luijuez de Lequerica. Aiío 1577. In-fol. de VI IT.

(prels.) inmns., 129 nums. e mais 45 inums., finais, E.

As VI folhas prels. inserem as seguintes peças: titulo; Visto de Oeronirao de Çurita
;

Privilegio real; im Soneto : .AL DOCTOR GVDIEL, 1, el licenciado luan de Ver-

gara medico en Alcala || de Henares- ; .Emiendas» ; Taxa de Pedro çapata dei Mar-





iFac-simile» da obra descrita no presente catalogo sob o n.* 1470. O original

mede 246X 160mm, (Pag. 423)
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mol ; «Sumraa de Io contcnido en este libro» ; Dedicatória « Sfii AL EXCELLEiN-
TIS

II
simo senor don Pedro Oiron...»; e «Prologo ai curioso lector,>

Na H. 129 e nas primeiras 35 das 45 ff. inuins. finais vem insertas outras tantas arvores ge-

nealógicas ; nas 38 a 45 a «Tabla de los capítulos que contiene el li- || bro...»-aqual,

impressa a duas colns. por pag., remata com este outro colofón : «EN ALCALA
||

En casa de luan Iniguez de Lequerica» Atio 1577.

>

Entre as folhas 124 e 125 ha quatro grandes ff. (desdobráveis) com arvores genealógicas,

gravadas em madeira. Estas quatro ff. não são registadas por Salva na descrição que

dá da obra (n.o 3562 do Catalogo de sua biblioteca), -e este facto faz-nos supor

que o seu exemplar as não possuia.

A obra, interessante e muito estimada, é a historia genealógica da casa dos Girones.

Excelente e.wcução tipográfica. Belo exemplar. Bastante rara.

Gtiérin (Paul).— Veja-se: EnctiHopèdie Unioersetie . . . j

1470—Guerra Junqueiro.—GUEIH \ JUNQUEIRO
i| || FINIS PATRIíE

II II
PORTO

\\
EMPREZA LITTERARIA E TYPOGRAPHICA-EDI-

/jf/^
TORi4||i78, Uva. de D. Pedbo, ISi

\\
-

\\
1891. In-S." de (52-1 pags., /X^O

afora uma em branco, final. B.

Na primeira pag. o titulo de ante-rosto; na III o titulo de frontispício; r..i IV um novo

registo tipográfico; na V a Dedicatória: A MOCIDADE DAS ESCOLAS., e nas VII

a XII (assim nums.) uma «INTRODUCÇÃO.»
Obra em verso muito apreciada. Primeira edição, rara.

1471— Guerreiro (P. Bíirío/oíneti). -GLORIOSA COHOA... LISHOA... 1642.

(Ba artística portada damos, em folha aparte, a exacta reprodução foto-zinco-

aráfica)- /oM<^
In-fol. peq. de, além da portada, VIII pags. (prels.) inums. e 736 nums., /'' '^

não incluindo XMI inums. e uma em branco, finais. R.

As VIII pags. prels. compreendem: Dedicatória «A H MAOESTADE]] DO SERENÍSSIMO
li REY DOM lOAM O IV.

li
NOSSO SENHOR.

|1 A CASA PROFESSA DE S. RO-
Wçue da Companhia de lESV.- (pags. I a IV); e um .PROLOGOU AO LEITOR.
(V a VIII).

Na primeira das XIII pags. finais inums., por baixo do escudo d'armas portuguesas

ladeado por dois anjos empunhando cada um seu pendão da Ordem de Cristo, este

outro registo tipográfico : cCom todas as licenças neceffartas. \\ EM LISBOA.
||
Por

António Aluarez, ImpreTror dei
|| Rey N. S. Anno de 1642.>; a li. II está em branco; nas

III a XII vem o «INDEX DOS
||
CAPITVLOS DES- || TE TRATADO DIVI-UDIDO

EM QVATRO PARTES..; e na XIII a enumeração de .ALQVMAS DAS ERRATAS
||

deste Tomo.» e das .PALTAS.y
A primeira das quatro partes em que a obra é dividida contêm XXV Cap., e corre de

pag. 1 a 186; a segunda XX Cap., de pag. Í87 a 300; a terceira XXX Cap., de pag.

301 a 387; e a quarta LXXXVII Cap., de pag. 388 a 736.

Cada uma das quatro partes é precedida de um 'ARaVMENTO.
II DO QVE NELLA SE

TRATA.t
Obra interessantíssima e de valiosos subsídios para a historia das missões da Ásia,

Oriente e America meridional no século XVI e parte do XVII. Nela se deparam os

devidos e ao mesmo tempo curiosos Elogios de numerosos missionários, tanto por-

tugueses, como castelhanos, italianos e japoneses, e entre os primeiros alguns dos

mais ardentes propagadores da civilisação cristã, como José de Anchieta, S. Fran-

cisco Xavier, etc.

Ao merecimento que a obra em si contêm e revela, ha a juntar também este de muito

apreço:- o de seu autor ser considerado um dos bons clássicos portugueses.

A edição, muito cuidada e de uma impressão nítida, é a única que atí hoje se fez desta

espécie de crónica da Companhia de Jesus; e esta circunstancia explica em parte a

extrema raridade dos seus exemplares e que já ha muitos anos se nota. E a escu-

dar a nossa asserção, veja-se a declaração de Pinto de Matos, no seu Man. bibl.

portt em que confessa não ter tido conhecimento da venda de alguu exemplar em
parte alguma.
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O nosso exemplar está em perfeitíssimo estado de conservação, o que, como é obvio, du-

plamente o valoriza.

147á lORNADA DOS
||
VASSALOS DA COROA DE PORTVGAL, PÊRA

SE
II
recuperar a Cidade do Saluador. na Baya de todos os |1 Santos, to-

mada pollos Olandezes, a oilo de Mayo \\ de 1624, & recuperada ao pri-

meiro de
II
M;iyo de 1025

ii
Fl-Al'\ POLUJ PADRE BEBTOLAMEV\\ Guer-

reiro da Companhia de lESV.
\\
(Logar de peqs. vinhetas ornamentaes pa-

ralelamente dispostas)
II
Com todof as liceiíços neceffarias. || 1| EM

LISBOA. Por Maltheus Pinheiro.
||
Anno de 1625.

||
Impreffi á cufta de

Franciloo Aluarez liuieiío. Veiideíe em
ti

fiia cala, defronte da Miíericor-

tlia.—In-4.'* de 74 ÍT. nums. pela frente. E. (perçi.)

Na frente da primeira folha o titulo; no verso da mesma ri. as «LICENC,AS.. (uma de

Pedro Nouais, e todas de 1625) ; na ti. 2 (estas duas primeiras folhas, embora fa-

çam parte da numeração geral, não apresentam a competente numeração, pois que

esta só começa a aparecer da 11. 3 em diante) a 'DECLARAC.AM DA ESTAMPA.-;
na frente e parte do verso da 3 o PROLOGO.» ; na restante parte do verso desta

ti. uma ^ADVERTÊNCIA.» em que se apontão os erros da impressão ; desde a

frente da H. 4 até á frente da 74 e ultima, o texto da obra propriamente dito, e no

verso desta mesma ultima fl. as «ERRATAS.»
A curiosa estampa que o te.\to da segunda folha descreve, que é de formato duplo do

do livro e gravada a buril em chapa de metal, reproduz uma vista panorâmica da

Bahia de todos os Santos e de seus arredores na ocasião de ser retomada aos ho-

landeses. Na parte superior, a todo o comprimento da gravura, estes dizeres : «PHI-
LIPO AVQVSTO LVSITANO MONARCH.C AFRICO .ETIÓPICO (escudo d'armas

de Portugal, encimado por viseira, coroa e cabeça de dragão alado) ARÁBICO PÉR-
SICO INDICO brasílico FELICITAS ET GLORIA.» ; no centro da gravura a

cidade e em volta desta diversos acampamentos de tropas e alguns togares fortifica-

dos em que se divisam peças de artilharia assestadas, etc. ; na parte inferior a ba-

hia da cidade onde, próximo a terra, se observam os navios da armada holandesa,

entre os quais alguns que se vão afundando ; em baixo, d'um lado ao outro da gra-

vura e em linha de batalha, os navios das esquadras hespanhola e portuguesa, tendo

os dois centrais arvorado : um o pavilhão castelhano, outro o português.

Na parte inferior da gravura, lado esquerdo, a rubrica do artista que a executou : Be-
nedictus Mealius lucitari' faciebat.

A segunda folha (rubricada no pé: /I 2) insere, como já dissemos, a Dedaraçam da es-

tampa, ou explicação detalhada dos logares e das posições militares reproduzidas

na mesma estampa. Estas explicações são precedidas de iniciaes que correspondem

a outras dadas na gravura e que assinalam os locaes e cousas que se descrevem.

A Relação, de muito valor para a historia dos sucessos a que se refere, compreende
XXXXVIII Capítulos.

Cs exemplares acompanhados da mencionada estampa são da mais e.itrema raridade.

Barbosa Machado, Inocêncio e Figanière parece que nem chegaram a vêr qualquer

exemplar nestas condições, visto que registando eles a obra em seus tratados biblio-

gráficos, não assignalam a existência da mesma estampa.

O nosso exemplar encontra-se bem completo e optimamente conservado, circunstancia»

estas que o tornam do máximo apreço e valor.

1473 SARMÃO
|1
QVE FEZ O PADRE ||

BEBTOLAMEU GVERBEIRO
||
da

Companhia de lefus na Cidade do Lisboa || na Capella Real, dia de Saõ

Thome anno de
|| 1633. Cuja fefta, como de Padroeiro da |1 índia celebra

por ordem dos lieys o
|| Tribunal d.iquelle Eílado

||
com oíTerlas publicas

II
das drogas delle.

Ji
(Vinheta em fo: ma de circulo, tendo no centro as

iniciais emblemáticas da Comp* de .lesus: / H S)
\\
Evt Li.tboa. Com todns as

licençns.
II
Por /'edro Crosbeeck [mj.reffor dei Reg Anno 162!). || || A

cvfla de Thome. do Vale, & reiídrreem /'im || cafa na rua Noua. In 4.'' de 14

ti. nums. pela frente. B.
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Na frente da primeira H. o titulo que deixamos transcrito; na frente da ti. 2 (estas duas

primeiras ff. não apresentam a competente numeração, pois que esta só começa a

aparecer da 11. 3 em diante) as .L1CENC,AS.> ; no verso da mesma H. um proemio

:

«AO LEIITOR.» ; e nas restantes o texto da prédica.

O titulo encontra-se emoldurado por moldura formada por um filêle.

Prédica interessante c estimada. EdiçAo rira.

1474- Guerreiro (feijiiio).—HELAC.AM ANNVAL. .. Eioru. . Anno 1603.

{Do frontispício damos a e.ravta reprodução folo-zincogriifica í/jip sujiie)

:

RELAQAM ANNVAL

DAS COVSAS QVE
FIZERAM OS PADRES DA GOM-
panhiadelESVS na índia, & lapão nos annos

dcíoo. &í 6oi.&do proccfib da conucrfaó, &
Chriftandadc daquellas partes: tirada das

cartas géraes que dela vieráo pel-

lo Padre Fcrnáo Guerreiro

da Companhia de

lESVS.

íf/ai imiiàa em àou4 Itures , hum das ceufat da Indial

tj- outro dt lapíim.

S',o/oéoo

, UmP ^om Itce^a do S. Offao, <sr Orâm^iõl

O original mede IGlXíO'.'"'")

Ill 4." de 2,õ9 pngs. (aliás 271, pois que as primeinis 24 são r)Ullle^ali.^B

poi- 11'.: 1 a 121, iiiéni de uma em hranco, final.

Na primeira pag. o titulo ou frontispício reproduzido acima ; na 2 as «Licenças do S.

OHicio.» e a "Do Ordinário.» (aquelas são duas e vêem datadas e subscritas, a pri-

meira : tDada em Lisboa, no Conuento de S. \\ Francijco de Erixobregas, a 21. de
Março, de 603. I, F. Luis dos Anjos. , a segunda: «Em Lisboa ' 24 de Março de 603.

II Marcos Teixeira. Rui pTz da Veiga.»; esta: <Em Euora 12. de Iunho||de 1603.
||

(O Bifpo de Nicomedia.>) ; nas 3 a 5 (frente da li. 2 á frente da 3) o Prologo <AO
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LEITOR." (remata com uma marca emblemática da Compantiia de Jesus, a qual, de

forma oval e aberta eui madeira, tem no centro as iniciaes : / // 5) ; e da 6 (verso

da mesma ti. 3) em diante o texto da Relaçam armvai, o qual remata com a declaração

:

<^^-^Fim da Relaçam annual das coufas da Índia, & lapão dos an- J-^^ ||
r.os

de 600. & 6001. (s/f) Feyta pelo padre Fernaõ Guerreyro H natural de .Mmodouar'

da Companhia de IESV.>

seguida da enumeração das Erratas e do trivial « ^^^ PINIS. ^~^^.>

O volume compreende IS cadernos de impressão : o primeiro e o ultimo, de quatro ff.

cada, estão rubricados : A 2 (i primeira 11. deste primeiro caderno competia a ru-

brica A, porém não a apresenta) e 5, 5 2, 5 3/ e os restantes, de oito fí. cada um,

de B, B 2, B 3, B 4, B 5, í R, R 2, R 3, R /, R 5.

O te.xto inserto neste volume e dividido em dois Livros: O Livro primeiro consía. *Do

que jizerão os Padres da Companhia nas partes da índia, no anno de 601, contém

XXU Capítulos e corre de pags. 6 a 74 ; o «LIVRO SEQVNDO l| DOS REYNOS
1|

DE lAPAN.. (Das cousas do lapaõ) compreende um Prologo <AO LEYTOR.> e

XXXXV Capítulos e vai de II. 75 a 259.

RELAGAM ANiNAl.... EM LISBOA... .AXNO M. D. VV. {IGdò).

(Do fronlispico dayno.t a sc;,«í'JÍe eracta reprodvrão foto-zincográfiai)

RELACAM ANNAL

DASCOVSAS
QVE FEZERAM
os PADRES PA COMPANHIA
DE lESVS NAS PARTES DA ÍNDIA
Oncntíl.A no Br>fil, Angola.Câbo vttd.:, Gume, noi >onot

de ffistcntoi & doui & (cisccmos & ttfs
, & do pco-

ceirodJcoi«ufr(am,ícchiiaandjdeAiquellii{Ht.

tci , tirada Jas cart«4 dos mcímos pidrtJ

Gue de là vifram.

Pdo padre FertiMnt Çuerretro da mefmA

CompAnhÍA,naturala(<iÂlniodouHAr

de Portugal.

Vjy diuidido em qu»tro liuros O primeiro de lapi

OU.djChini(5c Maluco. O 111. dalndi».

O llll. do Brjfil, Angola, &, Guiní.

Em Lisboa: Per lorge Rdrigues tnn

pretor de limos.

ANNO M, D. C V.

{O 01 iginal mede IGOxBõ'"'")

In-4." ili! IV II. (pi-tOíí.) iniimei-tulas e 142 numeradas pela frenle.





R E L A C, A M

A N N V A L
DAS COVSAS QVE
FIZEKAM OS PADRES DA
COMPANHIA DE lESV NAS PARTESDA
lodia Oriental,& em aigúas outras da conquiOa deftcllcy

bo nos annos de Í04. ít 6oj. i» do proceffo da coó;-

uerfain te Chriáandade daqucllas partei.

Thâid i*i ttnái dti «ifmn t*i'ii 1*t deU vinám,f4lU nin tmtm
Gterrrirt di mtfiiu Ctmfãitbi4,ménirál di ilwHdnugr d» f*ri«j«i.

Vaydiuidida em quatro liurot,o primeiro de Iipim.o rcguod*

da ChtiUjterccira da índia, qumo de EthtopU ft Cuioí»

Qem licença Jáfanta Injuijiçam.

EM LISBOA.

ImpreíTo por Pedro Cnsbeeck»

Frontispicio da obra de FernSo Guerreiro, des-

crita no presente catalogo sob o n." 1474. O
original tem 165X lOl""». (Pag. 427)
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As IV folhas prels. compreendem: titulo (frente da II. I; o verso em branco); >Aproua-

çam.» (datada e subscrita: «... Lisboallem fam Fraucifco de Enixobregas a II. de

Dembro (sic) de 604. || Frey Luís dos Anjos.» ; «L1SEMC,AS.> (sic) (duas : a primeira

datada e subscrita: 'Em Lisboa a li\\d$ Dezembro de 604.\\Marcos Teixeira R:iy

pirez da Veyga' ; a segund.i : <,.. a 29 de lulho
il
de 605.

|| Sarayua.-) (frente da H.

II); Prologo <Ao Lector.' (verso da mesma H. II e frente da III); e 'Errata defies

quatro livros, verso da mesma II. Ill e frente da IV; o verso desta em branco).

O . LIVRO PRIMKI-
ii RO DAS COVSAS

||
DE lAPAiVi DO ANNO

|| de 601. & 602. »

contem XV Capítulos e decorre nas 54 ff. imediatas ás prels. ; o «LIVRO SEQVNDO
II
DAS COVSAS DO REYiNO DA

1|
China, & de Moluco dos annos féis-

jl
cen-

tos & um, & féis centos
II
& dous.» XIX Capítulos, nas ff. 1 a 40 das 142 que

constituem o ultimo grupo de numeração das ff. do volume. (Este «Segvndo Li-

vro» compreende também, além das noticias relativas ás Cousas da China (capítulos

I a XIII, ff. I a 27) e de Maluco (capítulos XIIU e XV, e ff. 28 a parte do verso

da 32), as das «COVSAS DE
|| /Iméoi/io. (Capítulos XVI a XIX).

O «LIVRO TERCEIRO
II
COVSAS DO REVNO DE

1|
BENGALA., (da Índia) contém

XXXI U Capítulos, com relações das Cousas dos Reyiios de Beugalur Pegu ; Aíoguert

CatayOf Bifnaguà, Ceytam, Trauaricor, Alaíaaar, Sodomaía, Goa e Ethiopia, folhas

41 a 110.

O «LIVRO QVARTOIIDAS COVSAS DO BRASIL
I
Angola, & Cabouerde, (juine..

contêm X Capítulos, restantes ff. do volume (111 a 142). Os Capítulos I a

VI (ff. 111 a 124 e frente da 125) abrangem a relação das Cousas do Brasil; o Vil

(do verso da h. 125 a peq. parte do verso da 128) a Das Coufas do Reyno de An-
gola; e os Vlll a X (da restante parte do verso da fi. 128 até quasi tinal do verso

da 142) o das cousas de Cabo Verde, <i- Guiné. Em remate esfoutro registo:

« Iinprefso em Lisboa eõ licença do fanto Offi'

cio per lorge Rodrigues Anno de 1605.

t o clássico «FINIS.»

Este volume contem 52 cadernos de impressão, de quatro ff. cada um, á excepção do 14

que tem somente duas : o primeiro (as IV ff. prels.) não apresenta rubrica alguma

;

os 12 imediatos estão rubricados: A, A 2, 2. O, 2; os 23 seguintes: A a, Aa 2,

Aa 3 a. Zz, Zz 2; t os 13 últimos : Aaa, Aaa a, a Nnn, Nrm a. Note-se porém que

na rubricação não foram utilizadas as letras J e V.

RELAC.AM
II
ANNVAL. . . EM LISBOA. . ANNO i60l.

(Do froutispicio damos, em folha aparte, a cxacla reprodução foto-zincográfica.

In-4." de II ft'. (prels.) inumer.idas e 15S numeradas na frente.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha prel. o titulo que fica reproduzido

acima; na frente da fl. II as «LICENÇAS.- (de Fr. Luys dos Anjos, de Marcos
Tei.<ceira e Ruy Pirez da Veiga, e de António Mafcaren/ias -todas datadas de 1607);

e no verso da mesma II. 11 um Prologo ou Proemio «AO LECTOR.
O texto compreende quatro Livros : o «LIVRO PRIMEI-

1| RO, DAS COVSAS H DE lA-

PAM » contém XVII Capítulos e decorre nas ff. nums. 1 a 64; o «LIVRO SEGUN-
DO, DAS COVSAS

II
DA CHINA.. VI Capítulos, de fl. 65 a 93 ; o «LIVRO

TER-
II
CEI RO.» trata das cousas de Aía/aco, Bengala, Pegu Bifnaga, Pefcaria

e de Malauar, IX Capítulos, de li. 94 a 121 ; e o «LIRVO (sic) QVARTO.» (da
cousas da Etiópia, Angola, Guine', ^ ferra Lyoa) encerra IX Capítulos, de ff. 122

a 158.

O volume é constituído por um caderno de duas ff. (as prels.), rubricado, no pé da se-

gunda: §2; desanove de oito ff. cada um, rubricados, no pé das quatro primeiras
ff. de cada nm deles: A, A 2, A 3, A 4 ^ T, T 2, T 3, T 4 ; e um de seis ff., ru-
bricado, no pé das três primeiras : V, V 2, V 3.
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rih:L\C,A.\l
II
ANNAL. . . £.1/ LISHOA... Aiino M. DCIX. [1009).

(1)0 frontispiti) damos a seguinte exccta reprodução foto-ziíicográfica):

R E L A C A M
ANNAL DAS COV-
SAS QjyE FEZER.AM OS P A-

drcsda Companhia de lES VSnaspartcs

da índia Oriental , & em algúas outras da

conquifta defle rcyno no anno <le 6o6. ÒC

607.ÔC doproceirodaconucrfaó,&C

Chnftandadc daquel-

las panes.

Tirada Jas cartas dos mefmos padres que de là v/í-

rão.Telo padre hernáo Guerreiro da Compa-

nhia de lESy natural de Almodou-

uardeTortugal.

Vaidiuididaem quatro liuros:

O primeiro da Prouincia de lapão,& China.

O fegundo da Prouincia do Sul.

O terceiro daProuincia do Norte.

Oquarto de Guiné,<Sc Bralil.

EM LISBOA.

Impreflb có liccnça:Por Pedro Crasbccck.

Anno M.DCLX,

(O original mede 162x98""")

In-4." de II IT. (prels.) inumeradas e 204 numeradas pela frente.

Na frente (o verso está branco) da primeira folha preliminar o titulo reproduzido acima;

na frente da ti. II as <LICENC,AS.. (de Fr. Luiz dos Anjos, e de Marcos Teixeira,

Bertftolomeu d'AfonJ'eçua e Ruy Pires da Veiga); e no verso da mesma fi. um Proe-

mio «Ao Lector.>

O «LIVRO primeiro;! DA PROVÍNCIA
|1 do lapão., (e da China) contêm XX Capítu-

los (os 17 primeiros das Cousas do Japão; e os restantes das Cousas da China) e

corre nas ff. nums. 1 a 86 ; o .LIVRO SEQVNDO 11
DA PROVINCA (s:V; 11 do Sul.»

(Do Maluco, De Bifitaga, Pefcaria, Madure, e Do Malauar) Xll Capítulos,

nas ff. 87 a 128 e em parte da frente da 129; o «LIBRO TERCEIRO
;i
DA PRO-

VÍNCIA DO
II
Norte.. (Das coufas de Qoa, Saífete, Mogcr Catayo, Dio. e de

Ethiopia), XV Capítulos, da restante parte da frente da 11. 129 até final do verso

da 191; e o .LIBRO QVARTO. . (Das caufas de Angola - DAS COVSAS
DO CABO VER- I de, Ç^ cofias de Quine.- DAS COVSA& DO BRASIL), de II.

192 a 204 (frente ; verso em branco), onde termina pelas palavras : «LAVS DEO.

II
Soli Deo honor, & gloria.»
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parte respeitante ao Brasil (Da mifsão aos Carijós ; e Da rnifsam que fizeram o

padre Francifco Pin- \\ to, Ç7- o padre Luis Figueira ao Rio \\ de Maranhão.) de-

corre de H. 196 até íinal do volume.

O volume consta de um caderno de duas ff. (as prels.), sem rubrica alguma; 25 de oito

ff. cada, rubricados, no pé das quatro primeiras ff. de cada um deles : A, A 2, A 3,

A 4 3. Z, Z 2, Z 3, Z 4, e Aa, Aa 2, A 3, A 4 e Bb, Bb 2, Bb 3, Bb 4 ; e um (ul-

timo) de quatro ff., rubricado, no pé das duas primeira? : Ce, Ce 2.

RELaC,AM
,:
ANNAL... Em Lisboa .. Auxo M.dcxi. (16H).

(Do frontiijiiio damoí a exacta reprodução folo-zincográfica qve segue):

R E L AC A M
ANNAL DAS COV-
SAS Q^VE FIZERAM OS PADRES
da Companhia de 1 1 s v s. nas partcsda Indra Orien-

tal, Si emalgúi^ourras da conquifta deite Rcyiionos

annos de 6o~ &: <o8 í>:doproccirodaconuciíiõ

& ChriiVjndjdc daqucllas partes,com niJis

hújaddiçjm a rclaçam de

Ethiopia.

TIRADO TVDO DAS CARTAS DOS MES*
MOS PdÁres ijnftíf là vierdO, & orA^nAiupttlo Psdre ftriféé

CMerríiro Á^Compárhid it \ LS V, ndtuntdt

^AlmoiíHí' d' Poriu^íl.

1)^ diuidida em finco liuros.

O primfitoda prouincia de Goa, em que fe conretnas

miíroés de Manomot.ipa.Mogor, Si Ethiopia.

O fc^undodA promnciàdc Cochim, cmque fc contem

as coufas do Malabar, Pcgu. Maluco.

O terceiro das prouinciasdcJapam.&GWna.

O quarto em que fc referem as coufisde Guine, Si fet-

ta Leoa.

O quinro. em que fc contem húi addiçáo a relaçãoíle

Echiopia.

Ctm tict»^^ iifiiiíls /ii(|i<i/r(4m, Ordinirio, O ?t\1.

Em Lisboa: ImprclTo por Pedro Crasbccck.

Anno M. dcxi.

Efti taixado efte liurocm zío.rcis cm papel.

(U original mede liiòxUS""")

\n-\ '• dl! II IT. fpiels.) iniimprad;is e 'Mi iiiimerad.i.'; pela fieiíte.

As IV folhas prels. inserem: titulo (frente da fl. I ; verso em branco); •LICENC.AS.»

(4e ; Frey António de Satdanha. Bertholomeu Dafonfequa, Sarayua, F. Magalhães,

Fraacifco Vaz Pinto, Machado Barbo)'a ; e Hieronymo Dias) (Frente ria II. II); Pro-

logo €AO LECTOR.x ; e : «Taxarfe efte liuro em duzentos (i fefenta reis em papel.

Km Lisboa
II
a IO. de Mayo de \b\\.\\ Barbofa, Machado, F. V. Pinto, Veiga.» (verso

da mesma ti. II); e 'TAVOADA DOS CAPITVLOS.. (ff. Ill e IV).

O .I.IVRO PRIMEIRO
li
DO QVE PERTEN- H CE A PROVÍNCIA DE OOA

|1
E SVAS

MISSOENS.» [Goa, Manomotapa, Alogor, Catayo e Ethlopia) contêm XV Capítu-

los e abrange as ff. 1 a 62 (frente).

O .LIVRO SEOVNDOIIDA PROVÍNCIA H de Cochim.. (Malabar-Pegã- Maíuco-Ma-
duré) tem Vil Capítulos e corre desde o verso da íl. 62 ao verso da 106.
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O .LIVRO TERCEIRO
II
DAS COVSAS DO lAPAM

||
DOS ANNOS DE SEIS

|1 centos &
leis, Pi feif

II
centos P; fete.» encena XXIV Capítulos (os primeiros XXI Das coufas

de Japam ; os XXII a XXIIII Das coufas da China') e decorre desde ti. 107 a 222.

O «LIVRO QVARTO» ^Das fou/ns l/e í7uiVíí c Sê/t» Leoa) contêm VIII Capítulos e

vai de tt. 223 a 264.

O «LIVRO QVINTO.
II
ADDIC.AM A RELAC.AM DAS

||
COVSAS DAETHIOPIA COM

II
mais larga informação delias, muy certa, 8; muy || differente das que Teguio o Pa-

dre Fr. Luis
II de Vrreta no liuro que ímprimio da 1|

hiftoria daquelle Império do
||

Prefte loam.. Compreende um .PROLOGO (H. 265) e XIII Capítulos (ff. 266 a 344), o

ultimo dos quais fecha com este outro registo da impressão :

« Êmprefso em Lisboa com Itcefiça da fanta Inqnifição,

OrdinariOt (^ Paço, por Pedro CrafbencK'

Anuo de 1611.'

e por um artístico florão ornamental de remate.

O volume é constituído por um caderno de quatro ff. (as prels.) não rubricado, e 43 de

oito ff. cada, rubricados, no pé das quatro primeiras ff. de cada um dííles : A, A 2,

A 3, A 4 a. Z, Z 2, Z 3, Z 4 (os 2J primeiros) ; e Aa, Aa 2, Aa 3, A 4 a Vv, Vv 2,

Vv 3t Vv 4 (os 20 restantes). Note-se porem que nas rubricas não foram utilizadas as

letras J q U.

Colecção importante, p.rciosa e de extraordinário valôr para a hisíoria das nossas con-

quistas e das Missões na índia, Japão, China e Brasil durante o primeiro quartel do

século XVII, para o que oferece notícias muito interessantes e minuciosas. Seu Com-

pilador, nascido em 1550 e finado em 1617, era irmão de Bartolomeu Guerreiro, au-

tor das duas notáveis obras precedentemente descritas.

Os exemplares completos das cinco partes ou volumes são RARÍSSIMOS; nós apenas

temos notícia de ter vindo um ao mercado nestas condições. Eoí o que apareceu no

leilão da livr.aría que pertenceu aos condes de Azambuja, onde alcançou o lanço de

200JOOO reis. Esta quantia, importante para a época em que a venda se efectuou e

demonstrativa do merecimento e estima em que a colecção era tida, não representa

presentemente, a nosso ver, o valor venal da obra.

Salva apenas possuía a primeira das cinco Relações; e o sr. dr. José Carlos Rodrigues,

na sua BrasUiease, somente a quarta.

O nosso exemplar, além de conter as cinco Relações que formam a colecção completa,

encontra-se em óptimo estado de conservação, circunstancia que naturalmente o

torna ainda mais apreciável e valioso.

1475 -Guettéo (.r&te .-Ur-fntnti(iii 1(3 la prótendno VIK liK .lÉSVS do M. K.

"^3 C líeiííin, An liiple poinl. de viie De TExósése liibliqu-. De la ctilique liislo-

lifineeldela Ihilosopliic, par . Paris: Uhrairie fie rUnioti Clirélien-

ne . . lS(>:i. (Tup. de Cosson et Comp). Iii-S " de 1V-41J'Í pa^^s. K.

1476-Guevara (D^n Antoni,, de). - KPISTULAS |1
FAMlLlAliKS

||
DK DUN AN-

TÓNIO DE GVIÍVAIIA,
||
ohispo de Mondonedo. . .

II
PfíIMKRA Y SEGVN-

, DA PARTE
I!
Diri{íido à Dou Mnrlin do Saavedru Ladion de Gue-

jj
vara. .

.

/^ f^ 6> C' II
V.i todo osle KpistDJario ; 1 esliln, y liouiance de Marco Aurélio,

||
porqiio

el Autor es lodo viio, y nora iiuevamente se |1 ha aTiidilo sii vila. || Ano

{Marca rio impressor) WHS.
\\
Oon privilegio, hn Madrid, por Matlieo do

Espitwsa y Art''aga. . Iii 4." de .\II (imiins.) 70o pags. K.

Obra estimada. Magnifica edição. Excelente exeiíiplar.-A marca do impressor inserta no

frontispício é conforme á que vem no rosto da edição original da primeira parte do

D. Quixote de la Ma.u/ia di; Cervantes.

1477- LIBRO AYHEO
II
DE LA VIDA 1| Y CAUTAS DE MAHCO

||
Aurélio

Kniperador, y eloqiien-
|1
tissiiiio Orador.

||
Copiltido por el llliistre scnor

ii/ j -^ doii António
||
lie Cueuara.

||
Va 'le nueiio eniédado, y anadida la vida do

4~^ O Mar-
II
CO Aurélio Eiiiperador, y do sn compafiero I.ticio IIGoniodo Vero An

' tonino. Sacada ai pie de la leira do la historia Imperial y Cesárea, la

qual
II
conipuso Pêro Mexia. ||

Ano (Vinheta ornamental) 1G41.
||
EN BAU-
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CELONA,
II II

En la Emprenta administroâa por S,hastian tia
\\

Cormellas Mercailer, Y à sua cnsla. In-S." peq. de IV tV. (i)iels.) iminis. e

)92 niims. n;i frente. E.

As XV ff. prels. inserem: titulo; ^APROBAUON' ; .TABLA.. ; «LA VIDA !|
DE MAR-

CO || AVRELIO, SOLO DESTE " nonibre, aunque segúdo de los An- 1|
toninos...»; e

«Prologo.»

Livro estimado. Edição RARA. Bom exemplar.

1478 CE ín primrni pnrtr ^l•l lilmi
|| llnmnío Itlmitr (Cnliuu-io... Uirllníio-

lií)... p. g. riu.

(Do frontispício flamoi a exacta reprodução foto-sincográfica (lue segue)

:

//ôc4<^ c

€XâpmtKraparKOeMbzol
íí :" :. Compoaicpoi fiçnnlbrfe-

1

U\\o\ &ó finronio W ÊoeMrttJOtrifpoíH Ax>nd^naJo-

c Cratadanão? cfífte líbw 1

' >íi»loam7rttr(oo9dmoiitec9lMrio:otíae<p>ícto. L

o toctmiitrtccondcnMdopupibtO/kiilIgaiKpoik' I

t. rac cl aucro: ftiTfl^lil):o 1

'iifitbae picpt)coa6'crponf grandfe lignra? akaa 1

niocbee aociondadee 'pontniof ocnofae contrmpia-

:my<i;({DoU<n(xhi)sa)sío. |

ClP^ofuífínfmruns:
Sp« 5 lozttiiií 1'alrtj,^ )

Con p?cuikg;íò imperial.

(O original mede 250x165'""')

In-fol. peq. de VIlI IT. (prels.) inumoradas e rroit numeradas na fienle.
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Na frente da primeira ti. prel. a portada reproduzida acima ; no verso da mesnu II. :

CL Piomiíiifn ri proloijij riiln yriíiirra pnrtc bel libro llnmn6o Itloitlt

rnllinríO :... -o qual decorre até ao verso da ti. V; na frente da ti. VI : (L <'*0-

iiiiciiçn In tnbln íflos rnpitiilís
|j
írln pvhiicrn ynrtr brl libro llnmnbí

ItlontC rnlunríO.-que vai até final do verso da II. Vlll,

No alto da frente do íolici .j. : C o:omifnfn ri libro llniiiníio moiitr ml- 11

unrio : rnrl qunl sr rinitiriirm los iiiiiitru|i.iâ mijâlrrios qur ri Ijijo 6r

òias II rn atinei montr fniirto obro : (iiinn&o pr tobo rlliimflr íiumnuo

nlli murio ||
... Vai até ao verso do Jol. Cruiij, seguindo-se-lhe, em remate,

este colofón :

C^qmTcacabaUpzímeraparteDelIibzo
lamtdDmonttciloano.cor-pnrnopouiyhilTrcrenM j

oonSnRmiQ&<6af(Mr; c:)rí]po c^ AMjndonctor

toii.fijcniioi£ffocii:«niBf noblcnlliec v
» priUdoM:po;irWallnjíKlbonrrt» ' j

^pflTon |iui\ DC ^Idqairtn.

Sno 0<l fcAo 1 õ mil 7 c)Di»

•' rWr ttosdme» l*t» '

tt cm

(O original mede 138""" de lcr(;o)

CEtn frfiimíin juntr brl libro
:
llnmnbo ítloiitr tnlunria...

C ffrnttn ri nuttor rii rftr li- 1| brj prlns ficU pnlnbrna, ff iiurfUo rrbrm-

ptor jrfii II rljrifto Siio riirl nrlml br lit rriij. :.

CEilrrlnrn ri mirlnr rii rflr li- 1| luo, imirlins proplirrins, rrpoiír jimnbrs

tiiiurns, 11 nlrgn imirljof. nuchnibnbrs In fnginbn rfiriplurn. |1
ij poiír minj

bruolns cnntrmplnrianrs.

CECíii prriiilrgío ímprrinl || n Srbnflinii iiiiirtiur? orjiitn br llnllnbolib,
||

rrínbo brl niiftor.:.

CE®fín tnffnbo rftr libro por li los frnorrs 81 rõfrjo rrnl, o bos iiinrnurbis

rnbn plir Hgc, s\«c incrntn .rrij. iitnrnurbis.

In-fol. p^q. de VIII II'. (prels.) iniini?. e rlrrviiij niims. n;» frente. -As
duas Parles em ignal numero de vols. F.

Na frente da primeira folha prel. o titulo que deixamos transcrito, o qual, impresso a

preto e vermelho, se encontra dentro de pórtico igual ao da Parte primeira, (aci-

ma reproduzido em «fac-simile); no verso da mesma folha o Privilegio de fj. *tí''

priufipr.» (subscrito: « ^lor mniibnbo br fii nltrjn. í; írniicifro br Irbrf-

lllfl..») ; na frente da íl. II uma lista das obras do autor encimada pela epigrafe:

CE £«5 Obrns ll ri niirtor rõpilfo foil rftnS. ; no alto do verso da mesma n.

:

d Comiriiçn ri prologo lirrlio por im rr- 11 ligiofo pnbrr br In orbrii

brl birunurntiirnbo pnbrr fnmt frnntifto,
||
fobrr In rriiiiiibn pnrtr brl

moiitr cnluniio, oiir trntn brins firtr pnln- II brns ijur tlirifto birn rnln

rruj. -corre até ao verso da II. IV; no alto da frente da ÍL V : CE <!TomÍril(n Irt

tnbln br los cnpitulos br 1| br (sic) In prefriitr obrn.~ que unda no verso da

II. vil, vindo na VIII o CE Ãriiiiiiirnto br boit Vrro urlrj br
||
tiiiriinrn,

fobrr In priíiirrn pnlnbrn iiiir biro rlirifio iiurftro fnlun- 1| bor min
cru).
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No alto da frente do ÍO. j. : C ffioilticilfrt Irt prilllfliT (Wlnltrn 6l' ||
lilS fiftf

^jolabníô íiuc rljrifto iiiicrtra rr&cmptar ^ira riirl !| nnt Sí In tru?;...

A esta primeira palavra seguem-se as restantes seis, a ultima das quais termina

no fim da frente da ífl. flfffiilj (ultima do volume). No alto do vei'So da mesma
í"í., este colofôn.:

C3quí'e acaba e! p:cfcnte Ut>:o Ibma^
ib segunda pant òe( mo^fc CúlDano.^Dc iraia ot lasfieit pa

Utawqac nacltrorcd^ptoi elxocn cl ara de (a ao} . Com
çVPio poi cl rcnncnJilíimo fefici l>on Sntonlo e<
Ãacnara.O bocna mcmoio.^bifpo q fac o md
doficdo4>icduãdci.rcb:c{Utts-,F^clconlic«

toKfi£Sagcftsdo<>£mp(râdo;Qii£
ftrofetot . f!jctmp^o 01 la may

''

/, DoMt QiUao QatladoUd^to
kldsflTCl Mltxxnrado
fsron^oanucQlt

,% lu^ulran |<D
jatfToiíi

^jtotlB í mtncn 6t EtíxiRian nfottíKO iv-sito tx b M>
ctlTtBa •rQsOnictid, oiadc^c f:-<:M as^^oi,

Scftboíc bicmts a onjí M->52«^ í^ ^3W
ÉJieTO,aíiooclnatc:^Kn5c ti ;

,•, l!h>f9lllO><OI?(foCt>!Ilt3 ,% /

•rnirtf qniírtcnrcK}

Y qiU7ciua p
,% iltCIICS •'<

Itcw.

tfF m ,m9

(O original mede iSG""" de largo)

Livro estimado, escrito por um dos mais apreciados clássicos espanhóis. Magnifica edi-

ção, impressa com formosos caracteres GÓTICOS e adornada de numerosas letras

iniciais, de lindos desenhos de fantasia, gravadas em madeira.

As pags. em que na Segunda Parte começa cada uma das sete palabras, são embele-

zadas com lindas cercaduras, impressas com vinhetas ornamentais, vulgarmente uti-

lizadas para portadas.

O texto inserto nas folhas nums. e as Tabtas são compostas a duas colns. por pagina.

Bom exemplar, salvo o segundo tomo estar um pouco mais aparado que o primeiro.

-

Multo rara. -Faltava na colecção de Salva.

liTO Libro llamado llenosprecio de corte y alabança de Aldeã. Diiigido

ai mny alto, y muy poderoso senor Rey de Portugal, Don luan Tercero
^

deste nombre.,, Ya ai estilo de Marco Aurélio, porque el auctor es todo "O^^ ^ (^
vno. En Coimbra. En la Ofjic. de Manoel Dias. . . ano 1657. In-8.° peq. de

XYI ff. prels. s. n. e Itíl pags.

—

Segue-se: Libro llamado Avi^o de pri-

vados y doctrina de cortesanos. . . Ibi, pelo mesmo impr., ano 1657. In-

8.° de XXI ff. prels. s. n. e 275 pags.—Libro de los inventores dei arte

de marear, y de muchos trabajos que se passan en las galeras. Ibi, ibi,

ano 1657. In-8.0 de 3 ff. inunis. e 70 pags. nums.—4s ires obras em um
vol. E. (jjerg.).

Apreciada. Edição rara.

1480 Oratório de re-
||
LIGIOSOS Y EXERCÍCIO DE

||
virtuoíos, com-

puefto por el illultre íenor don || António de Gueuara, oiáfpo de Mõdone-

do, pre
II
dicador, chronifla, y dei consejo dei Emperador,

|| y rey niiellro

senor.
|| . . . || Fue iriipreífo en la villa de Anvers en caía || de Martin Nucio.

II
Con preuilegio Imperial, {s. ind. de data). In 8." peq. de XVI ff. (prels.)

inums. e 232 nums. na frente. E.

Nas XVI folhas prels. as seguintes peças : titulo ; Prologo; e Tabla.

Na frente da ultima fl., rematando o texto, este colofón:

S8

o&^^^(9-0
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1 Aqui fc acaba el libro llamado, Oratório de||religiolo3 e exercício de virtuoros,

cõpuerto por ii
el illuftre fenor, don António de Queuara, obifpoUde Modonedo,

predicador, chronirta, y dei con |] fejo de fu mageftad, obra q es de muy
||
gran do-

ctrina, y de muy alto efti ||
lo. Fue imprefra enla muy le

1|
ai villa de Anuers en

1|

cafa de Martin || Nucio.

O verso desta ultima folha tem somente, ao centro, a marca gravada do impressor.

Posto que não se encontre em parte alguma deste volume a data da sua impressão,

vê-se da Hlsioría da literatura espanola de Ticknor, tomo 3.o pag. 76, nota primeira

que deve fer de 1543.

É obra escrita por um dos melhores e mais apreciados clássicos do idioma em que Cervantes

escreveu o seu imortal D. Quixote e muito estimada. Edição extremamente rara.
Exemplar levemente manchado pela agua e com um peq. corte de traça na margem

inferior de algumas ff., não atingindo o texto.

1481 — Gui Joiy—Memoires de Gui Joly, Conseiller au Chatelet &c : Contenant

rHistoire de la Regence d'Anne d'Autriche & des preniiers années de la

Majorité de Loiíis XIV. jusqu'en en 1666. les Intrigues du Cardinal de

,
Fietz á la Cour, ses voyages en divers pais de L'Europe & Ia via privée de

ce Carriinal jusqu'à sa mort &c. Uuvrage qui sert de supplement aux Me-

moires dii Cardinal de Retz. Nouvelle edition, Augmenlée de Remarques
& d'éclaircissements curieux sur rHistoire de ce tems là. A Amsterdam,

Chez Jean Frederic Bernard. M.DCCXXXVIIl-DCCXXXlX. 10-12.°, 2 to-

mos de XIV pags. (prels.) inums. e 2i4pags., o 1."; e 11-300 pags., o 2." E.

Livrinho interessante, curioso e estimado. Raro.

1482— Guia de la grandeza para el cumpleniienlo de los dias y anos de los

Ò Excmos. Sres. Grandes de Espana, asi residentes en esta corte, como
fuera de ella, para el presente afio de 1817. Madrid. Imp. de RepuUéa...

Xn-U." de 124 pags. E.

1483— Guia do forasteiro no Porto e Província do Minho. lUustrado com gra-

vuras dos principaes monumentos da cidade. Editor—F. Lopes. Porto:

h O Typ. da Empr. LU. e Typographica. [s. d). ln-8.° de 480 pags., além de

237 Vil de anúncios. E.

Contém colaboração de numerosos escritores, alguns dos quais bastante conhecidos e

apreciados.

As ilustrações com que se encontra adornado são impressas em separado. A pags. 366 e

377 há referencias a Camillo Castello Branco.

1484—Gulllemin de Saint-VIctor (M- Loitis)—La vraie Maçonnerie e d'ado-

ption, Précédée de quelques Rètlexions sur les Loges irrégulières et sur

O la Société civile, avec des notes critiques et philosophiques, et suivie de
caniiques maçonniques. . . Par un Chevalier de tous les Ordres Maçonni-

ques. A Philadelphie, Chez Philarethe .. M.DCC.LXXXVlI. ln-12.» de 154-

II pags. E.

Livrinho curioso e RARO.

1485 Recueil précieux de la Maçonnerie adonhiramite, Contenant les Ca-

téchismes des quatre primiers Grades, el TOuverture el Clôtyre des dif-

. r) férenles Loges, Tlnstruction de la Table, les Santés générales el parti-

culières, ainsi que les devoirs des premiers ORiciers en charge;... Par un
Chevalier de tous les Ordres Maçoniques. A Philadelphie, Chez Philarèthe..

.

M. DCC. LXXXVII. 10-12.», 2 tomos de 134 e 164-III. E.

Obra interessante. Edição adornada com uma gravura impressa em separado.
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^4S~c

1486— Gulllois {Abbé >4»iJro«io)— Catecismo explicado. Breviário do Ciiristão, /
compilado da explicação histórico, dogmática, moral, litiirgica e ranonica i)^ C) O
de Mr. o... Pelo padre Manoel António Pires... Porto: Typ. de Ant. José

da Silva Te'xeira... 1883. In-8." de XVI-463-I pags. E.

Encadernada juntamente, esta outra obra do traductor: 'OPÚSCULO de considerações

históricas sobre a edificação da Cathedral de Bragança, pelo Cónego Manoel Antó-

nio Pires. Porto, na mesma típ., /8S2.» In-8.o de VU-39 pags.

1487—Guillon (Mario-Nicolas-Sylvestt-e)— Examen critique des doclrines de /^ ^ -^.

Gibtion, du Dr. Struuss et de M. Salvador, sur Jpsus-Christ, son Évangile

et son Église, par... Paris, Gosselin... M DCCC XLI. In-8.'^, 2 vols. de

VIII-418-l e 473 pags. E.

1483—Guimarães (ifícardo)—Narrativas e episódios da vida politica e parla- ^ 'V r^

mentar. (1862 e 1863). Lisboa, Typ. Universal. 1863. In-8.» de II-VIII-284

pags. E.

Na terceira pag. prel. uma Dedicatória a Rebelo da Silva, e nas V a VIU : «DUAS PA-

LAVRAS.» (datadas e subscritas no íim : «Cascaes, 13 de agosto de 1863. -Ricardo »

GliIMARÃBS.» .y^ ^ o
1489—Guimarães Fonseca (Francisco)—k Fada. Poema do Amor. Coimbra:

Imp. da Universidade, 1866. In-8." de 208 pags. E.

Obra pouco frequente no mercado.

1490 -GUIMARÃES AGRADECIDO, APPLAUSO MÉTRICO, QUE A CELEBRE
ACADEMIA D.V MUITO NOTÁVEL Villa de Guimaraens recitou na presença,

e em iou\or UO SERENÍSSIMO SEíNHOR D. JOSÉ' Arcebispo, e Senlior de

Braga. . . DADO A LUZ Por THADEU LUIZ ANTÓNIO LOPEZ DA FONSECA
CARVALHO E CAMOENS. Moço Filalgo da Casa de Sua Magestade. .

.—

No fim dos vols. : COIMBRA: No real Collegio das Artes da Companhia de

JESUS, Anno de 1747. Com as licenças necessárias. In-4.o, 2 vols. de VIII-

239 e IV-4i!9 pags., além de nma íl. inserindo na frente as ERRATAS. E.

Repositório de produções literárias (em prosa e verso) no gosto da época : eis o seu

merecimento.

O titulo nos dois vols. é encimado pelo escudo d'armas de D. José, então arcebispo de

Braga.

Estimada ; e os exemplares compreendendo os dois vols. são raros.

1491— Guizot (A/.)— Cours d'Hisloire nioderiie, par.. Histoire de la civilisa- ///^ <^^ C>
tion en France, depiiis la chut de rempiro romain juáqu'en 1789. Bruxel-

les. Sociéié Belge de Librairie, eic. . . 1839. ln-8.o peq., 5 vols. E.

1492 Conrs d'Histoire moderne, par... Histoire générale de La Civilisa-

tion en Europe. . . Bruxelles. Société Belge de Librairie. . . i841. {Imp. de

Hauman et C.'—BoUombe, Gerant). In-8.° de 1V-353-I pags. E.

1493 De la Démocratle en France. (Janvier 1849), par. . . Paris Victor

Masson, Libraire... MDGCCXLIX {Imprime par Plon Frères). In 8." de

lV-157-1 pags. E.

14:94 Dlctionnaire universel des synonymes de la langue francaise,

par... Sixiòme édition, revue et considèrablemente augmenlée. Paris' /A}^ S ^
Didier et Cie... 1863. (Impr. chez Bonaventure et Ducessois). In-S." gr. de

lV-XXXlX-841 pags. E.

Belo exemplar, bem encadernado.
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A 5^^'

11 ^ (j) 1495 1,'ÉgHse et la société chrétiennes en 1861, par... Paris: Michel
'^

Lévy Fríres.. . 1S61. In 8.° de IV-272 pags. E.

1496 Bssai siir TMistoire de France, par.,. Pour servir de complcment

/X S~ ^ aux Observations sur rHistoire de France de TAbbé de Mably . , . Paris.

Charpentifr... 1841. In-8.° de VllI-384 pags. E.

1497 Bssai sur Tistoire et Tátat actuei de Tinstruction publique en

France, par. , . Bruxelles. Meline, Cans et C. '"«, 1S06. In-8.o peq. de IV-149

pags. E.

1498 L'mstoire d'Angleterre, depuis les temps les plus reculés jusqu'a

ravénement de la reine Victoire. Racontée a mes petits-enfants, par. . . et

\Çy "m. O o recuillie par Madame De Witt, iNée Guizot... Paris: Librairie Hachette et^ Cie... 1S77. (Typ. Lahure). In-8.o gr., 2 vols. de VI.637-V e IV-78S-I

pags. E.

Obra notável e estimada. Edição luxuosa, ilustrada com 201 gravuras desenhadas sobre

madeira. Magnifico exemplar, com as artísticas e luxuosas encadernações especiais

do editor, impressas a preto e a ouro; dourado por folhas e perfeitamente conser-

vado.

1499 L'Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'en

Ay f-y^ ^ 1789. Racontée a mes petils-enfants, par... Paris: Librairie Hachette et

y-ò fh O O ç.ie ,, 1S77. (Typ. Lahure). ln-8.'' gr., 5 vols. de IV-IV-578-I, 1V-574-I,
'

1V-564-I, lV-570-1 e VIII-598-I pags. E.

Historia importante e muito apreciada. Esplendida e luxuosa edição, ilustrada com 414

belas gr.ivuras desenhadas sobre madeira por Alph. de Neuville, P. Philippote.iux

E. Ronjat, etc.

O texto do tomo V é redigido por M.me De Witt, Nêe Guizot.

Soberbo exemplar, com as ricas e artísticas capas especiais do Editor, ornamentadas a

preto e a ouro; dourado por folhas e optimamente conservado. Nestas condições,

muito apreciável e pouco vulg.ir.

1500 Hlstoire de la Révolution d'Angleterie. Paris: Didier et C. '«...

/'a, 1S74-Ô9. ilmp. ViéiHlle et Copiomont). In 8. o, 6 vols. E.

C^ fL O O Os tomos 1 e 2 compreendem: .HISTOIRE de Charles l.er depuis son avénement jus-

qu'a sa mort. (1625-1649). ; os tomos 3 e 4 : «HISTOIRE de la Republique d'Angle-

terre et de Cromwell. (1649-1658).
; e os tomos 5 e 6: «HISTOIRE du protectorat de

Richard Cromwell et du Rétablissement des Stuart. (1658-1660).»

Estimada. Bom exemplar.

// <i ^~ 1501 Histolre des origenes du Gouvernement représentatif en Europa,
^ par. . Bruxelles: Impr. et Libr. de V« WOttters. . . ISõl. In-S.o, 2 tomos de

lV-281 e 274 pags. em um vol. E.

^—' ^-^
1502 Histoire des origenes du Gouvernement représentatif en Europe,^ par... Paris: Didier... 1851. ln-8.o, 2 vols. de IV-Vlll-422 e IV-437

pags. E.

1503 Méditatíons et études morales, par.., 2." Édition... Paris: Di-M t> O àier... 1852. (Imp. Bonaventure et Ducessois). In 8.° de IY-XXXII-458-I
pags. E.

1504 Méditatíons sur Tessence de la Religion chréliene, par... Paris:

Michel Uvy Frères. . . MDCCCLXIV. [J. Olaye, Imprimeur). In-S.", 3 vols.

/ /, ^ Q do IV-XXV 111-385, XlV-11-376 e lV-XGVlI-lI-294 pags. E.

^ '—

'

As XXVIII pags. prels. do tomo primeiro inserem um «PRÉFACE», datado no fim : < Vn/-

-Riclier,-Juin lS64.t

/
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1505-

/^^.

-Méditatíons sur l'ètal acluel de la Religion chrétienne, par... /^ '^~C^
Paris: Michel Lévy Frères. . MDCCCLXVI. (J. Claye, Imprimeur]. In-S.»

de XIV-II-376 pags. E.

Nas pags. prels. V a XIV um .PREFACE>, datado no fim : <Val-Richer, avril 1860.»

1506 Monk—Chut de la Republique et rétablissement de la Monarchie /^ú O
en Angleterre, en 1ti60. Étmle historique, Par. . . Unixelles, Meline, Cans

et Compagnie.. . 185Í. (Impr. de O. Stapleavx), In-8.° de IV-328 pags. E.

1507— Guizot (í'.)—Tratado sobre a pena de morte em matéria politica, por... ?^*D~0
Traduzido do Fnincez pelo desembargador José Paulo de Figueiroa Na-

buco Araújo... Bio (Je Janeiro. Na Impr. Imperial e Nacional, 1S36. In-8.°

de XXIII-202 pags. B.

Tradução estimada. Edição original. RARA.

Guserio (/ordam).—Espingarda perfeyta...—Vejase: Rodrigxtes (Joúo).

1508—Gusmão, 1.0 (P. /§?ea:a«rf)-e f?e).-AHTE
il
DE CREAR BEM OS |1 Filhos

na idade da Puerícia. |! DEDICADA [ AO MIMNO DE BELÉM
||
lESV

]| NA-

ZARENO.
II
COMPOSTA

II
Pelo P. ALEXANDRE DE GVSMAM,

||
da Compa-

nhia de lESV, da Província || do Brazil.
Ij
(Vinheta aberta em madeira, ten-

do no centro as iniciais emblemáticas da Conip* de Jesus: IH Si ||
LIS-

BOA.
II
Na Ofpcina cie MIGVEL DESLANDES\\ Na Rita da Figueira.

II

—^^—
II
Co»i todas as licenças neceffarias. Anno de 1685. In-8.° peq.

de XVI pags. (prels.) inums. e 387 nums.,além de uma em branco, final. E.

Nas XVI pags. prels. o seguinte: titulo; Dedicatória «AO MININO DE BELÉM
||

lESV Nazaretío.»; <PROLOQO:iAO LEYTOR..; .LICENÇAS. (Da Religiam.-Do

Santo Officio. -Do Ordinário.-Do Paço); e «Summa dos Capítulos.»

No fim do te.'íto, como que a rematar, vem uma vinheta figurando uma flor, a qual tem

no centro as iniciais emblemáticas da Compa de lesas : I H S.

Obra clássica, interessante e apreciada. Edição primitiva (parece que única) e malto
rara. Bom exemplar.

1509 Escola de Belém. Jesus nascido no presépio. Dedicado ao Patriar-

cha S. loseph. Pelo P. Alexandre de Gusmão, da Companhia de Jesus da

Província do Brazil. (Marca da Compa de Jesus figurando uma rosa, a

qual tem no centro as iniciais emblemáticas da mesma Com*: / H S).

Évora. Na Officina da Universidade. Anno M. DCC. XXXT. Com todas

licenças necessárias. In-4.° de XVI pags. (prels.) inums. e 319 nums., além

de uma em branco, final. E.

As XVI pags. prels. compreendem : ante-rosto ; rosto ; Dedicatória «AO PATRIARCHA
S. JOSEPH- ; «PROLOGO AO LEYTOR..; «LICENC.AS DA ORDEM.» ; «LICEN-

C,AS DO SANTO OFFICIO..; e «ÍNDICE.»

Obra clássica e estimada. Segunda edição (a primeira, também de Évora, na Qffic. da

Universidade, 167S, constitue um 4.o de VIII-321-V pags.). Rara.

ISlO— Gusmão, 2.° [P. ^íejandre).—Gollecção de vários escritos inéditos po- / ^''Jt'S~'^
liticos e litterarios. Porto. Na Tijp. de Faria Guimarães, 1841. In-8.o de '

XVI-3 19-4-25-1 pags. Tem junto :

Complemento dos Inéditos. Porto: Typ. da Revista, ISii. In- S."

de 11-95 pags. E.

1511-Gusmão Soares (Vicente de). - ULTIMAS || ACG,OÊS ||
DELREY

|| D. -^$1^OO
JOÃO IV.

II
NOSSO SENHOR. ||

Eícritas, A oferecidas
||
A RAINHA NOSSA

SENHORA
II
Por Vicente de Guzman Soarez.

||
Por relação de quem aísistio

/M'
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JA

^4 5

prefente |1 a todas ellas.
||
Non quantum ; sed quid. || ||

EMLISBOA.

II
Com todas as licenças neceffarias. || Na Officina Craesbeeckiana. Anno

MDC.LVII. In-4.° de IV (a ultima em branco) ff. inums., e 56 pags.

nums. E.

As IV ff. prels. inserem: titulo (H. I); Dedicatória á rainha, (datada e subscrita: cLis-

boa 27. de No-
j| vembro de 1656, ;; Vicente de Guzman Soarez.t (frente da H. II ; o

verso em branco); Preambulo «AOS PORTVGVEZES.. (frente da ti. Ill); e «LI-

CENC,AS.> (verso da mesma H. III). A folha IV está em branco, como já dissemos.

É relação interessante e muito estimada. Edição primitiva. Raríssima. (Veja-se Inocên-

cio, tomo 7. o, pag. 425).

1512- Guyard (iSfaMÍs/as).—Matuel de la langue persane vulgaire.— Vocabu-

^ laire fiançais, anglais et persan, avec la pronunciation figurée en lettres

latiries, précédé d'iin Abrígé de Grammaire et suivi de Dialogues avec le

mot k mot, par. . . Paris: Maisonnetive & C'«, Editeurs... 1880.) Impr.

de E. J. Brill ã Leide). ln-8.» de VIlIXXXI-266 pags. E.

1513—Guzman (Jí'/aMC!sco).—TRIVMPHOS
||
MORALES, DE FRAN- li

cilcoGuz-

(_>
man. ||

DIRIGIDOS AL FELICISSI- || mo Rey D. Philipe fegundo dtlte y

nombre nuefiro íefior.
||
(Grande vinliela com o escudo d'arinas do mes-

mo monarca, giavada em madeira).
||

(S. ind. do logar de impressão—Lis-

boa) Impreffos por Andres Lobato. Afio || de M. D. Lxxxoij. In-S." peq. de

196 IT. nums. na frente. E.

Na frente da primeira 11. o titulo que fica transcrito; na frente da II os Vistos ou Li-

cenças para a impressão (o primeiro é de D. F. Bertholomeu Ferreyra) ; no verso

da mesma fl. II e na frente da III a «TABLA DELAS MATÉRIAS
|| en efta obra

contenidas.»; na frente da IV um cSONETO||De Simon de Ribera corrector dela||

emprenta, en loor da la obra»; no verso da mesma fl. um outro -SONETO
||
Del

mesmo.> na frente e verso da 5 a « m DEDICACION
|| de la obra.»; nas 6 e 7 :

«^ El Autor a Marte.»; na frente da 8: .INVOCACION.. (duas quadras) e .^ Ar-

gumento de la obra.» (outras duas quadras); e no verso da mefma ti.: «Comiença

la obra», a qual decorre até á frente da íi. 196, vindo no verso desta H., como remate,

um «SONETO ai Rey.»

Obra poética muito apreciada. Excelente e multo rara edição portugueza, ilustrada

com varias vinhetas gravadas em madeira. Desconhecida a Salva, que descreve as

edições de Seuilla, Alonso Escríuano, 1575, in-8.o de lV-196 ff. (Nicolau António não

conheceu esta edição); Medina dei Campo, Francisco dei Canto, MD. Lxxxvij, in-8.o

de 195 ff., afora uma em branco final; e cita estas oatraí: uma de 1577, in-8.o, e outra

de Seuilla, Andrea Pescioni, 15S1, in-8.o de 195 ff., afora uma em branco, final.

As primeiras 4 pags. não apresentam a competente numeração ; esta só começa a apa-

recer da 5 em diante.

Pequenos defeitos nas quatro primeiras e na ultima folha do volume; no mais bom
exemplar.

Salva, referindo-se a Francisco de Guzman, diz ; «Gozo este poeta de mucha reputacion y
Cervantes le ensalza asi en el Canto de Callope:...'

151i-Guzman (P. Luiz de).—HISTORIA || DE LAS MISSIONES
jj
QVE HAN

HECHO LOS
II
RELIGIOSOS DE LA COMPANIA

||
DE lESVS, PARA PREDI-

-^ CAR EL SANCTU
||
Euangelio en la índia Oriental, y en los Reynos

||
de ia

QfA hJ A O China y lapon.
||
ESCRITA POR EL PADRE LVIS

||
de Guzman, Religioso

/ "-' ^ de la misma Corapania.
||
PUIMERA PARTE

\\
EN LA QVAL SE CONTIE-

NEN SEYS LIBROSII ires de la índia Oriental, vno de la China, y dos de

lapon.
II
DIRIGIDA A DONA ANA FELlX DE GVZMAN.

||
Marquesa de Ca-

marasa, Condesa de Rida, Sefioia dei
||
Adelantamiento de Gaçorla.

||
Ano

(Grande marca-emblema da Comp» de Jesus, tendo no centro as iniciais

:
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I i/S-gravada em madeira) 1602 || CON Vmyihm\0.\\EN ALCALA,
por la Biuda de luan Gravian. In-fol. de XII (a ultima em branco) pags.

(prels.) inums. e 573 nums., afora uma inum., final.

As XII pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo; cLICENCIA DEL
|1
Padre Pro-

vincial.» (Hernando Lazero) ; <APROVACION.t (de António de Herrera) ; 'TASSA.>

«ERRATAS.' ; >'PREVlLEOlO\\áe Castilla. || £/. REV. (subscrito: .Por mandado

delRey nuestro seiior. |1 Do/í Luys de Sataçar.>); Dedicatória <A D. ANA FÉLIX
1|

de Ouzmã...» (datada e subscrita no fim: <D< Aíca\\ía de Henares.30. de Mayo,de

1601, Luys de OuzmanO i e Prologo .AL CHRISTANO||y benigno Lector,.

De pag. I a 566 o texto da obra propriamente dito, e de 561 a 573 a « TABLA DE LOS
CAPITV-

II
los, que se contienen en estos seys libros, de ||

la primera parte desta

historia.»

Na pag. inum. final, ao centro, apenas este cotofón : «EN ALCALA, || En casa de luan

Qracian, que sea en gloria. || II
Ano M.DCI.»

SEGVNDA PARTE
|1
EN LA QVAL SE CONTIENEN SIETE LIBROS

II
con los quales se remata la Historia de los Reynos de lapon, hasta el

||

Ano de mil y seyscientos. || DIRIGIDA A DONA IVANA DE VELASCO,
|| y

Aragon, Duquesa de Gandia, Marquesa de Lombay,
|| y Condesa de Oliua.

II
Ano {Mesma marca da Comp* de Jesus que vem no front. da primeira

parle) 1601 \\ CON PRIVILEGIO.
||
EN ALCALA, por la Biuda de luan

Gracian. In-fol. de XII ff. (prels.) inums. e 729 nums., além de uma inum.,

final.—^s duas parles em outros tantos vols. E.

As XII pags. prels. compreendem : titulo; tLICENClA DEL || Padre ProuinciaI.> (da-

tada e subscrita: «En Alcala, a veyente de Enero, de \tO0.
\\
Hernando Luzero.>);

•tAPROBACION.» (datada e subscrita : .En Madrid, a quatro de Setiembre, de mil

y seys cientos Anos. || António de Herrera.^-): 'TASSA.y ; <ERRATAS..; «PREVILE-

OlOllde Castilla.»; Dedicatória «A D. IVANA DE||Velasco y Aragon, Duquesa de

Oandia.... (subscrita: -Luys de Ouzman..) ; «PROLOGO DE LA || segunda parte

desta historia.> ; e uma gravura, aberta em madeira, representando um anjo anun-

ciando á Virgem Maria a sua divina concepção.

Nas pags. nums. 1 a 712 o texto da obra ; e nas 713 a 729 a «TABLA DE LOS CAPITV
jj

los, que se contienen en estos siete libros || de la segunda parte desta || historia.»

Na pag. final inum. o mesmo colo/ân que vem no fim da parte primeira, e que já trans-

crevemos.

Exceptuando o texto das pags. prels. e os colofins finais dos dois tomos, tudo o mais t

impresso a duas colunas por pagina.

Livro importante e de muito merecimento para a historia das Missões que predicaram

na índia Oriental, na China e no Japão ati fins do século XVI.

Edição primitiva, muito rara.- Nicolau António refere-se a uma reimpressão de Akalá,

1610, in-fol., 2 vols.

1515—Gyr [Ahhade).—k Franc-Maçonaria em si mesma e em suas relações com

outras sociedades secretas da Europa, principalmente com o carbonaris- /J^ ^ "^

mo italiano, por o... Traduzida e publicada em Portuguez por Francisco

Pereira d'Azevedo. Porto : Na Typ. de Manoel José Pereira, . . 1865. In-8.°

de 228-V pags. E.

H
1516-Halicarnas300 (Z)ío«yíí«4)-SCRIPTA QV/EEX- 1| TANT OMNIA, Histo- ^ . vi—

^

BICA ET Rhetobica;
II
NVNC PRIMVM

II
VNIVERSA LATINE EDITA: illa <:^9H tj ^

quldem olim per Gelenium ; sed ita modo in-
||
terpelata per Frideric.

Sylburgium, ut
1|
pene noua versio dici queat: Haec vero à variis transia-
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la, vi allero illo Volu- 1| mine viiJendum esl.
!|
(Marca do impressor)

||
HA-

NOVl^, Typis Wechelianis, apud Hseredes \\
loANXlS AvBRlI. ||

II

ANNO M. DC. XV. Iii-8.° peq. de XXXII-718-CLXVm pags. E.

Obra estimada. Edição rara.

1517—Hammer (M. «fe)— Hisloire de TEmpire Oltoman, depuis son origine

jusqu'a nos jonrs
;
par... Tradiiite de rallemand sur la deuxième ádi-

^ // tion, par M. Dochez. Paris : Delahays, Éditeur... 1844 {Impr. Simon Raçon

^ õ "ff- ^ C>
^^ Comp.). In-8.° gr., 3 vols. de lV-516, IV-603 e IV-672 pags , a duas

colns. de impr. em cada. E.

Obra importante e estimada. Excelente edição e bom exemplar, bem encadernado.

1518— Hamon (>/.)—Meditações para todos os dias do anno, Por... Traduzi-

das da terceira elição franceza por Francisco Luiz de Seabra. Porto:

'i^ éP O Chardron, Editor, 1882-83. In-8.° peq., 6 tomos em 3 vols. E.

1519— Hello (C.-(?.)—Du regime Conslilulionnel dans ses rapporls nveo Félal

y(—y^ actuei de la science sociale et politique, par... Troisième édilion, entiè-

yÇ/ J (D remenl refondue. BruxeUes. Meline, Cans et C"... 18i9. In-S.» de IV-461

pags. E.

Henrique [Cardeal Infante D.)—Veja-se : CL ffiiiliflttitiçõrs 5>a nrríbifpnlia

òt grngn . . . 1537.

1520- Henriques (Francisco^—EPISTOLA
||
PATEVM LVSITANOEVMWSO-

CIETATIS lESVjjAD SOGIOS QVI ROMAE
||
VERSANTVR. || DE || Duode-

^ /y cim eiufdem Societatis pro Callio-
\\
liça Fide inlerfectis, Menfe

||
Septem-

y (^(y j^C> O bri 1571.
||
(Marca emblemática da Companhia de Jesus, lendo no centro

as iniciaes: l H S) \ Cum Licencia Superiorum.
||
Neapoli. Apud lofephum

CaccMum.
II
Í573.— In-8.° peq. do 12 fl". innms. (a ultima em branco). E.

A frente da primeira folha insere o titulo que fica transcrito; e o verso está em branco.

O texto da Epistola, impresso com belos caracteres aldinos, é encimado por estes di-

zeres : 'AD MODUM REUEREND1\\ Paires et fratres iii Clirifto carífsimi. \\ Gra-

tia^ pax Clirifti, ^c. , e remata com estes outras : «... Ulyfsippone U. Idus

Decembris \\ M D LXXI. \\
Indigiii nuejtrum omniiim in Clirifto ferui, \\ Francifcus

Henrícus Redor Domos \\ Ulyfsipponenfls, ^ Socij. \\
Imprimatur. Petnis Dufinia

Uic. Cen.
II
Io. Francifcus Lombardas.^

Carta muitíssimo interessante, escrita aos Padres Assistentes em Roma e em que se relata

o glorioso martírio do Padre Pedro Dias, e seus companheiros, em os mares do

Brasil a 13 de Setembro de 1571.

Primeira e mui bela edição. Excelente exemplar.- RARÍSSIMA.
Veja-se Barbosa Machado, Bibl. Lus., tomo II, pag. 152.

1521— Henriques de Paiva (Manoel Joaquim).—Medicina domestica, ou tractado

de prevenir, e curar as enfermidades. Com o Regimento, e Medicamentos

simples ; Escripto em Inplez pelo Dr. Guilherme Bucham. . . Traduzido em
/f^ j^/i - X) Portugufz Com varias notas, e observações concernentes ao Clima de

^ O
J*\^

t- Portugal, e do Brazil, com o Receituário correspondente, e hum Appen-

dice sobre os Hos[iitaes Navaes, Cura, e Dieta dos Enfermos dos mesmos
Hospilaes, por... Nova edição. Lisboa: Na Impressão Regia. Anno 1825.

Com Licenças. . . In-S." peq., 4 vols. de XII-XL-317, V-419, V-367 e V-400

pags. E.

As pags. prels. VII a XII do tomo primeiro inserem uma .PREPACÇÃO DO TRADU-
CTOR .

Tradução estimada. Boa edição. Pouco vulgar. Excelente exemplar.
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1522— Henriques de Zuniga (João)— Historia das forti:nas de Sempriles, eGe-

norodano, pelo Doutor... Traduzida por Manoel Moreira de Caivallio,

Obra muito curiosa, e discreta. Em que se contem vários successos, e

traballios, que estes dous Príncipes passarão, sendo sempre constantes

no seu amor, e no da Fé, e como foraõ livres delles, e ciiegaraõ a possuir

cõ grande gosto o Ceptro, e Coroa do seu Reyno. (Vinheta ornamental).

Lisboa Occidental. Na Ofríc. de António de Sousa da Sylva. M. D. GC. XXXV.
Com todas as licenças necessárias. E Privilegio Keal. In-8.° peq. de Vlll

pags. (prels.) inums. e 357 nums., afora uma em branco, final. E.

As VIII pags. prels. inserem: titulo; «PROLOGO»; e «LICENÇAS... (Do Santo Oficio.

-Do Ordinário. — Do Paço).

Romance curioso e estimado. RARO. Belo e.\emplar.

1523-Henriques Gomes (/l«íon!o-Judeu Português)— EL SlGl.O
||
PITAGÓ-

RICO,
II
Y vida de D. Gregório || Guadana. ii

Dedicado a Monfenor
|i
FRAN-

C,OIS BASSOMPIERRE, || Marques de Haroiie), Cabailero de las Hordenes

II
de fu Mageítad Chriítianilsima, Marilcal

ll
de Francin, y Coronel general

II
dtí los SuiUes.

II
POR

||
António Htnriquez Goniez.

||
(Vinheta tipográfica

ornamental, aberta em madeira)
|| ^jV ROAN, ||

En la emprenía de Laveeíts

MArRST.\\Ano de 16i4. \\ COX LICENCIA. In-4.'' de XVI pags. (prels.)

inums. e 267 nums. na frente, além de uma em branco, final. E.

As XVI paginas prels. inserem as seguintes peças: titulo (pag. I-a II em branco); De-

dicatória «A MONSENORIIFRANC.OIS BASSOMPIERRE.... (pags. III a V) ; peq.

Preambulo ..4 LOS QVE LEYEREN.. (subscrito pelo autor) (VI); .IN LAUDEM
S^CVLl PITHAGORICI ANTONll HENRICI OOMES \\ POETJE INTER HUIUS
^TATISW Scri/ito is lUuftrifsimo.> (subscrita: Leoiidríus) (VII); .A MONSIEVR

||

ANTOINE HENRIQVE GOMES, || STANCES. (pag. VIII e IX): -A MONSIEVR
1| . . .

||

SONNET.. (subscrito: Bovrel.) (X); .DE DIEGO HENRIQVEZ H BASVRTO HIJO
DEL AVTOR,

II
SONETO., (pag. XI); .AL SENOR || ... || SONETO ^1 En alauança de

su Siglo Pitagórico., (subscrito: A. G. Dela Costi) (XII); «DEL MISMO || EN
ALAVANCA DEL AVTOR, |1 DEZIMA.',- -DE F, L, H, EN ALAVANCA DEL AV-
TOR,

II
DEZIMA.- (XIII); 4NDICE || DE LAS TRANSMIGRACIONES DEL SIGLO

PITAGÓRICO.. (XIV); e .ERRATAS.> (XV a XVI).

Obra estimada. Primeira edição. MUITO RARA. Belo exemplar.

1.^24 TRIVMPHO
|I LVSITANO H RECIBIMIEXTO ||

que mando hazer Su
Mages-

11
tad el ChriítianiíTimo Rey de || Francia Luis XIII a los Em

||
ba-

xadores Extraordina-
1|
rios, que S. M. el Sere y niffimo Rey D. luan

||

el IV. de Portugal
II
le embift el ..fio

||
de i6ii.\\Fue imprefso en Fran- y^ õÂO c)

cia, y aora de nueuo en || efla Ciudad de Lisboa. ||
|i
Com todas as li-

'"'^

cenças necefsarias
\\
Na Officina De Lourenço de .4nueres.

|| Acufta de Lou-

renço de Queirós Liureiro
f,
da Cofa de Bragança. In-4.° de IV ff. ([Tels.)

inums., 30 pags. nums. e mais duas inums., finais. B.

Na frente (o verso em branco) da primeira li. prel. o titulo acima transcrito ; nas ff. II,

III e frente (o verso em branco) da iV: .A LOS TRÊS U ESTADOS DEL REINO
II
de Portugal.

|| DEDICATÓRIA..
Tanto esta Dedicatória (impressa com caracteres redondos), como o Triunpho (impresso

com caracteres itálicos) são em versos rimados.

Na primeira das duas pags. inums. finais vem uma lista de obras a imprimir pelo mesmo
impressor, encimada pela epigrafe: 'Eftão para je imprimir por orde,\\<^ man-
dado de Sua Mageftade\\as obras feguintes.' ; e na segunda as Licenças e vistos

permitindo a impressão deste opúsculo.

Poema estimado e RARÍSSIMO, publicado anónimo. Inocêncio refere-se a um exemplar
que viu, o qual porém, estava falto das ff. prels.
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1525— Henrion (Sarox)—HISTOIRE GÉNÉRALE || DES || MISSIONS CATHOLI-
QUES

II
DEPUIS LE XIIF SIÈCLE JUSQU'A NOS JOURS,

||
PAR

||
m. le

BâBON HENRION,
II

...
II
TOME PREMIER.

1|
Première partie.

|1
(Marca do

íhh^â Ò O Editor)
II
PAUIS. \\GAVME FRÈRES, LIBRAIRESÉD1TEUBS,\\ RUE

I t/l/J^ '^ CASSETTE, 4.
||
—

||
1847. (No verso do ante-rosto: Impr. et Fonderie de

Rwyovx). ln-4,° gr., duas parles em 4 vols. de XlY-344, IV-328, IV e de

345 a 62V, e IV e de 329 a 688. E.

As XIV pags. prels. do tomo primeiro inserem: ante rosto; rosto; Dedicatória «A SON
ÉMINENCEII MONSEIONEUR LE CARDINAL DE bONALD, ARCHEVÉQUE DE
LYON.. ; e .INTRODUCTION.»

Obra importante e muito apreciada ; enriquecida de vários mapas (em ff. desdobráveis)

e de numerosas e belas gravuras a buril, impressas em separado.

Magnifico exemplar ; bem encadernado. Pouco frequente.

1526 Storia nniversale delia Chiesa dalla predicazione degli apostoli

,. fino ai ponlificato di Gregório XVI. Opera compilata per uso dei Semi-

^ f^-O O "*" ^ ^^^ Clero, dal... Mendristo: Typ. delia Minerva Ticinese, 1838-40.^
In-8.» gr., 12 lornos em 6 vols. E.

Obra importante e estimada. Bom exemplar.

1527— Henry (P. í".)— Roule de Tlnde, ou Description géographique de rÉgy-

pte, la Syrie, TArabie, la Perse et Plndie, Ouvrage dans lequel cn a ren-

/^-^/ fy / fermé un précis de rhisloire, ot le tableau des moeures et coutuiiies das

/O Tr ^ C-' peuples anciens et modernes, qui ont habite ces difTérentes contrées, de-

/ puis les temps les plus reculés, jusq'à nos jours, Iraduit en partie de

Tanglais, et rédigé par... Paris, Carleret, Libraire .,— Dentu, Impri-

meur... An Vil (1799). In-8.» de VIIl-457-1 pags. E.

A II pag. prel. (verso da fl. de rosto) insere a declaração: «De 1'imprimerie de Den-

tu....; e as V a VIII um «AVIS DES EDITEURS..
Obra interessante e pouco vulgar. O Capitulo IV da parte respeitante á índia, í em

grande parte consagrado a algumas das nossas cidades na mesma índia (Côtts de

Malabar, Goa, Calicut, etc).

Herbelot (M. ÍJ').—Veja-se : D'Herbelot (Boí-Wí ).—Bibliotheque (jriental.

1528— Herculano {Alexandre).— Carias ao muito reverendo em Christo Padre

/_// . Francisco Recreio. . Por nm Moribundo. Lisboa. Typ. de Cantro & Ir-

O r^Ô ^^ »««<'• • I^IDCCCL In-8.0 peq. de 16 pags. E.

A Carta vem no fim datada e subscrita: <Ajuda S de Outubro 1850. |{ /). Herculano.» —

Apreciada e pouco vulgar.

Encadernados juntamente, estes outros opúsculos do mesmo erudito historiador :-£t/

C

O CLERO. Carta ao Em.mo Cardeal-Patriarcha, por. . . (Segunda edição). Lisboa .

Imp. Nacional, M DCCC L. In-8.o de 20 pigs. -SOLEMNIA VERBA. Cartas ao

senhor A. L. Magessi Tavares sobre a Questão actual entre a verdade e uma parte

do Clero, por... Lisboa: Imp. Nacional, M DCCC L. In^S.o de 68 p»gs.- CONSI-
DERAÇÕES PACIFICAS sobre o opúsculo EU E O CLERO. Carta ao Redactor do

periódico- A NAÇÃO, por... Lisboa: Imp. Nacional, M DCCC L. In-8.o de 18

pags.-D/l PROPRIEDADE LITTERARIA e da recente convenção com a França.

Carta ao senhor Visconde d'Almeida Garrett, por. , . Lisboa : Imp. Nacional. I85I.

In-S.o de 34 pags., afora duas em branco, finais.-X REACÇÃO ULTRAMON-
TANA em Portugal, ou a Concordata de 21 de Fevereiro, por... Lisboa. Na Typ.

de José Baptista Morando... Maio de M DCCC LVII. In-8.o de XI-56 pags.

Opúsculos estimados, e alguns deles já bem pouco comuns no mercado.

1 ^ 1529 Carta do Sr. Alexandre Herculano, respondendo á Sociedade Real

A ;í^ O de Agricultura em Lisboa. Annotada com observações pelo Dr. José Ro-
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drigues de Mattos... Lisboa: Typ. Universal... 1874. In-8.° de 36

pags. B.

A Carta de Herculano corre de pag. 5 a 14, e as Notas do Dr. Rodrigo de Matos, de

15 a 34.

Opúsculo curioso, referente á questão da eoiigração. Apreciado e pouco vulgar.

1530 Da origem e eslobeleciniento da Inquisição em Portugal. Tentativa

histórica. Lisboa. Imp. Saaonal. 1854-59. In-S.", 3 vols. de XV-286-3 e

333-5 pags. E.

Trabalho curioso e estimado. Edição primitiva, impressa em magnifico papel de linho e

já pouco vulgar. Bom exemplar.

1531 HISTORIA || DE 1| PORTUGAL || POn A. HERCULANO 1

/5/^ o

TOMO PRIMEIRO
II \\

LISBOA
\\
EM CASA DA VIUVA BER- ^/'^ÓCj

TfíAND E FILHOS
\\
AOS MARTYHES, N.° 45

\\ || M.DCCCXLVI.
(No verso do anle-rosto: Na IMPBENS.i NACIONAL). In-S." de XIV-II-

518-1 pags.

TOMO SEGUNDO. Ibi., iU., M DCCC XLVIl. In-S.» de IV-514-1

pags.

TOMO TERCEIRO. 76»., ibi., M DCCC XLIX. In-S.» de IV-455 pags.

TOMO QUARTO. Ibi., ibi., M DCCC LIlL In-8.° de XIX-lI-488 pags.

— Os quatro tomos. E.

As XIV pags. prels. do tomo I inserem : ante-rosto, rosto, Dedicatória «A SUA AL-

TEZA REAL
II
O PRÍNCIPE D. PEDRO, e uma «ADVERTÊNCIA.» (datada de

«Junho de 1846.>) ; e as XIX pags. prels. do lomo IV: ante-rosto, rosto e uma ou-

tra «ADVERTÊNCIA..
Esta Historia de Portugal, tida, alem de seu elevado valor literário, como o mais im-

portante trabalho de investigação histórica que possuímos, deu origem a uma acesa

polémica entre o autor e parte do clero português (em que também esgrimiram, pró

e contra, algumas das mais brilhantes penas contemporâneas), a propósito da lenda

do aparecimento de Jesus Cristo a D. Afonso Henriques na celebre batalha de Ou-
rique, -polémica que, conhecida depois pela rubrica de Herculano de EU E O
CLERO, levou o notabilissimo historiador, desgostoso, a interromper definitiva-

mente a obra e a abandonar a politica e as letras, que tão sabia e eruditamente

cultivara, retirando-se para a sua quinta de^Vale de Lobos, onde faleceu a 13 de se-

tembro de 1877.

1532 Lendas e narrativas, por.. . Lisboa: Em casa da viuva Bertrand

e Filhos... JI/DCCí'Z,/(No vtiso do anle-rosto : Imprensa Nacional). In-8.°

peq., 2 vols. do X-306-II e IV-327-III pags., além de duas em branco, fi-

nais. E.

As pags. V a X (prels.) do tomo I inserem uma «ADVERTÊNCIA..
Uma das mais interessantes obras de Herculano. Primeira edição, mui nitidamente im-

pressa em excelente papel de linho. RARA. Bom exemplar. ;

1533 Opúsculos, por.. . Dsboa: Em casa da viuva Bertrand dk €."... Vr ^ ^
M DCCC LXXIII-DCCC LXXVI. (No verso do ante-rosto: Iwp. Nacional)

In-8.» peq., 3 vols. de XV-297-V1, IV-337-IV e VIII-332III pags. E.

São os tomos 1 a 3 desta compilação interessante e muito estimada. Os dois primeiros

compreendem—Questões publicas; e o terceiro -Controvérsias e Estudos Históricos.

1534 POESIAS
II
POR || A. HERCULANO 1| || LISBOA

\\
EM CASA 3 ^^ ^ ^

DA YiUYA BERTBAND E FILHOS
||
AOS MABTYBES, iV." 45 ||

—
||

/àr^Ó- Ó
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9i

Mo

^i

M DCCCL.- No verso do ante-roslo : — IMPfíENSA NACIONAL. In-S."

peq. de IV-3261I pags. t\

Compreende: A Harpa do Crente; Poesias varias; e VERSÕES. -Primeim edição, im-

pressa em excelente papel de linho. RARA.

/^ 1535 A reacção ultramontana em Portugal ou a Concordala de 21 de

Fevereiro, por. . . Lisboa. Na Ttjp. de José Baptista Morando . . Maio de

M DCCC LVIL In-8.° de 56 pags. B.

1536 A VOZ
II
DO

|| PROPIIETA || . . . || || Ferrol i836=Novem-
/-) /^ hro. In-S." de 35 pags., afóia uma em branco, final.

SEGUNDA SERIE
||
^=«=>=—

||
LISBOA

||
(Peq. vinheta ornamen-

tal), || NA TYP. PATRIÓTICA, DE C. J. D.\ SILVA E COMP.*
||
Bua d'Ata-

laia n.° 33.
\\

—"—
II
1837. In-S.o de 32 pags.

A HARPA DO CRENTE.
1| TENTATIVAS POÉTICAS || PELO \\

AU-

TOR DA VOZ DO PROPHETA.
|1 || LISBOA— 1838

||
NA TYP. DA SO-

CIEDADE PROPAGADORA DOS CONHECLMENTOS UTEIS.
|1
Bua direita

do Arsenal— n.° 65. In-8.° de 120 pngs.

—

As duas obras em um rol. E.

Primeiras edições destes apreciados opúsculos, publicadas anónimas. Raras.

Veja-se: CíMs (Fí-. Berwardo fia). — Chronica de El-Rel D. Sebas-

tião. ..

Veja-se : Roteiro da viagem do Vasco da Gama .

.

Veja-se: Sousa [Fr. Luis de). — Annaes do El Rei D. João Ter-

ceiro. .

.

1537— Herodotus.— Herodoti Historiarum Libri IX, recognovil et commenta-

tionem de dialecto HerodoLi praemisit Guiliemus Dineorifius. Clesis Cnidii

et Chronographorum, Castoris, Erastosthenis, etc. Fragmenta disserta-

tione et nolis ilhistrala a Carolo Mullero. Graece et latine cum indici-

biis. Parisiis, Editore Ambrósio Firmin Didot... M DCCC LV. (Excitde-

bant Firmin Didot Fratres.) In-S." gr., 2 vols. de IV-XLVII-516II-IV-214

e 1I-88.131-H-13-184-18-40-IV-55 pags. E.

O tomo segundo compreende obras dos seguintes escritores: Hesodius, Apollonius, Mu-
sasus, Coluthus, Quinto, Tryphiodorus e Fragmonta Epicorum.

Edição muito cuidada, nitidamente impressa e estimada. — Bom exemplar.

Herrera Maldonado (Francisco).—Veja-se: Mendes Pinto {Fernão).—Hislo-

ria oriental. ..

15;i8— Herrera Sotomayor (D. Miguel de).—MOTIVOS,
jj
QUE EXPONE ||

DON
MIGUEL

li
DE HERRERA DE INFANTERIA MONTADA,

||
Don Manuel de

/^ r^ Herrera, Governador en actual servicio, por el Ca- 1| tholico Rey de Hes-
"^ pana el Senor D. Felippe V. (que Dios Guarde) de la Nueva Galizia, en la

Adraerica {sic), y Nueva Espana Notário Publico U- y Appostolico de to-

dos los Reynos, Senorios de la Christandad, por ||.la Sede Appostolica; para

aver venido desde la Ciudad de Badajos, a esta Corte, || CON LA MILA-
GROSA IMAGEM DEU MARIA SANTÍSSIMA, || CON EL TITULO DE ||

DI-

VINA PASTORA,
II
DE NUESTRAS ALMAS. || CON UNA DEDICATÓRIA

* SONETOS, Y DECIMAS,
||
que rendidamente pone debaxo dei Real ampa-

ro, de la Sereni-
1| ssima Seilora

||
PRINCEZA,

jl
DEL BRACIL. !|

EN RECO-

O
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N0SID9 AGRADECIMIENTO,
1|
por el Rejio vestido, que su Alteza, á daio

ã dicha
1|
Soberana Pastora.

||
LISBOA:

\\
11 Ano M. DCC. XLH.—ln-

4." de 15 pags. iniims., além de uma em branco, final. B.

Opúsculo interessante e estimado. O titulo acha-se emoldurado por cercadura impressa

com vinhetas ornamentais, simetricamente dispostas. -Muito rara.

15;i9-Herrera Mmíow'0 c?e).—CINCO LIBROS... Madrid... 1591.

(Do frontispicio damos a exncta rpprodvção foto-zincográfica que segue) : ^^^ yy =^ ,

CINCOLIBROS
DE ANTÓNIO DE
HERRERA DE LA HIS-
toria cie Portugal, y conquífta de las

lílas de los Açoi-es, enlos anos
de. I 5 8 2. y I 5 8 3.

'Dirigida à don Luys-Qarr/ifa de la Marra
Trmcipe de Stillano.

Oc£)

COM PRIVILEGIO.

En Madrid
, En cafa Pedro Madriga,

Ano de^ 15^1.
Z/cndefe en cafa de hian de Mmtcya , (ihrem.

Efla-í.;.Tado en papel en cinco P..ealesy quairoma/auedi»,

(O original mede lOdxlOSmm)

10-4." de IV ff. (prels.) iniims. e 213 nnjns. na frente, além de uma com

um novo colofón e XVI de i<TABLA DE LAS ||
colas notables doíla 1| hií-

toria», inums., finais. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira II. prel. o frontispício reproduzido acima ;

na frente da ff. II o Privilegio de «EL REY.» permitindo a impressão (datado e subs-

crito : xDada en Madrid à W dois dias dei mes de Mayo, de 1591. \\ YO EL REY. ||
Por
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mandado dei Rey nueftro Tenor, || luan Vazquez.») ; no verso da mesma li. II a «TAS-
SA.. e as .ERRATAS..; na H. III a Dedicatória "/l DON LUYS GARRAFA DE LA
Marra, Príncipe de Stillan.> (datada no fim : «De Madrid ã quinze de Setiembre de.

1591. >) ; na frente da fi. IV dois «EPIGRAMAS 1] De luan Matias Pochleboaio caual-

lero Polaco, estudiãte
||
en Salamanca. AL AVTOR.», e um «SONETO DE DIEQO

DE SALAZAR |1
AL AVTOR..; e no verso da mesma d. IV : «SONETO DE MAR-

TIO MAZA||AL AVTOR.. e «SONETO DE CIERTA SENORA |1 AL AVTOR..
O colofón final, inserto na frente da ultima folha do vol., reza assim : -EN MADRID.

||

En cafa de Pedro Madrigal || ||Ario 1591...

Obra interessantíssima e muito estimada, escrita por um dos mais eruditos e apreciados

historiadores espanhoes do século XVI.

Edição primitiva, primorosa e mui nitidamente impressa. Raríssima. Gelo exemplar.

1540 DESCRIPCÍON DE
|| LAS ÍNDIAS OCIDE

||
NTALES DE ANTÓNIO

|1

DE HEURERA CORO-
||
NISTA iMAYOR DE

||
SV

||
MAG.° DE LAS

||
LNDIAS

/ 00 Ot^^'^ Y SU CORONISTA
li
DE CASTILLA. Al Rey Nro. Sen)wr.

Este titulo, aberto a buril, acha-se no centro de bonita e interessante portada alegórica,

e tem por baixo o escudo d'armas de Felipe V de Espanha. Na parte inferior da

portada : lado esquerdo, o retr. (em medalhão) de Ant. de Herrera ; lado direito, o

seu brasão d'armas ?, e no centro, o registo

:

EN MADRID ENLA OFICINA REAL \\ de Nicolas Rodrigues Franco,

Aiio de 1730. In-foL, 8 Décadas ou lomos de XL-'292, portada e IV-288,

portada e IV-232, portada e VI-252, portada e lV-236, portada e lV-245, e

portada e IV-251 pags., além de 4o0 inums. íinais. em 5 vols. E.

As 450 pags. finais do tomo oitavo inserem uma valiosa a minuciosissima «TABLE GE-
NARALIIDE LAS COSAS NOTABLES,||Y PERSONAS CONTENIDAS EN LA
DESCRrPC/ON\\de las Índias Occidentales, i en Ias ocho D£'C/1D.4S

|1
antece-

dentes..

Obra importante e de muito valor para a historia das conquistas, progressos e feitos dos

castelhanos nas Índias ocidentaes (America espanhola).

Segunda edição, magnificamente impressa e adornada de cabeções de assunto relativo ao

texto da obra, e de vários mapas impressos em folhas separadas (algumas de for-

mato superior ao do livro), tudo primorosamente gravado a buril em chapas de

cobre.

Nas oito belas e aparatosas portadas são dados muitos retratos de missionários, gene-

raes, governadores e militares que serviram nas Índias ocidentaes durante a sua

conquista e ocupação ; e ainda diversas plantas de cidades e outras povoações ame-

ricanas ; aspectos de batalhas, costumes e ídolos dos índios, etc, etc.

Segundo o sr. Pérez Pastor (Imprenta eu Madrid, nums. 784 e 1334), os mapas em co-

bre que a Descripcioii de las índias contém são os primeiros que se deram á es-

tampa das varias regiões americanas, e os retratos dos conquistadores e mais pes-

soas que se vêem nas portadas os mais autênticos que se conhecem e se publicaram

durante o primeiro século da dominação espanhola nas índias ocidentaes.

O texto é impresso a duas colns. por pagina, excepto a Table, que é a três colns.

Da segunda Década em diante o título inserto nas portadas é o seguinte: Historia Qk-

NERAL
11
DE LOS CasTELANOS H RN LAS ISLAS V TlHRBA FiRME H DEL Mar OcEANO H ES-

crita por António de Herrera H Coronista \\ Mayor de SU MACESTAD
II de las Yn-

dias y Coronista de Castilla\]y Leon...t

As portadas das Décadas 2.a, 3.a e 6.a trazem a data de 1726; a da 5.a a de 1728, e as

da l.a, 4.» e 8.a a de 1730.

Belo exemplar ; com excelente encadernação contemporânea da edição, bem consen'ada.

Nestas excepcionaes condições, multo apreciável e raro.

/^

Diez lihros de In razon de Estado, ..—Veja-se : Botero (Jiean).

^ 15*1— Herschel (Jofeti jF.-TV.).—Traité d'Astronomie, parSir. .. Tradiilt de

C^ ^ Tanglais et suivi d'une addition sur la distribution des orbites cométaires



AZEVEDO -SAMODÃES 447

dans Tespace, Par Auguslin Tournol... Bruxelles. Hauntan et Cotnp.",

183Õ. In-8.» peq. de IV-IV-599 pags. E.

Ilustrado com uma estampa litografada contendo nove figuras, impressa em separado,

em folha desdobrável.

154'2— Hervô (F.).—How to enjoy Paris, intended lo serve as a Companion

and Moniter inJicating ali that is useful and inleresting in lhe french me- "^"ç^ ^ r•^
Iropolis, containing Historical, Politicai, Comtnercial, Artistical, Theatri-

cal and Statistical information. As also a description of the manners and

customs of the Parisians of the present day... By... Paris, Amyot... s.

d. In-8.0 de IV-422 pags. E.

Obra ilustrada com diversas litografias impressas em separado, uma das quais a cores

e em relevo.

Hess {J. 6.)—Veja-se: Muller (/ean).—Histolre iiniverselle. .

.

1543— Hettinger [Francisco).—Apologia do Chrislianisnio, por... Primeira /^
parte—Demonstração da verdade do Christianismo. Com approvação do /'5" ^ O
Exc.™" e Hev.""" Snr. Arcebispo de Freiburgo. Traduzida da quinta edi-

ção revista e muilo aiigmentada, da lingua allemã para a portugueza,, ..

por Francisco de Azeredo Teixeira de Aguiar... Porto: Livr. Interna-

cional de Ernestro Chardron. . . 1S76. (Typ. de Ant. José da Silva Tei-

xeira, i876. In-8.0, 2 vols. de Lll-416 e 408 pags. E.

As pags. prels. VII a IX do tomo primeiro inserem um Preambulo do tradutor ; e as

XI a XLIII um «PROLOGO DO TRADUCTOR.. (datado e subscrito no fim

:

«Porto, 1 de agosto de 1875.
||
Conde db Samodães.»).

1544 Apologie dii Christianisme, par Franz Hettinger. Traduit de lalle- ^~^r-
mand par M. Jiilien Lalobe de Felcourt et M. J.-B. Jeannin. Bar-Le-Duc: O^ ^'' O
Guérin et C, 1869-70. In-8.°, 5 vols. B.

Obra estimada. -O terceiro volume compreende só até pag. 336.

1545 Apologie dei Christianismo, por el Doclor Erancisco Hettinger.

Traducida directamente do la quinta edicion alemana bajo la direccion de

Don Nicolás Maria Serrano. Madrid.—187.5. Est. Typ. de J. A. Munoz...

ín-i.o gr., 2 tomos de lV-368 e 622 pag. E.

Tradução apreciada. Edição ilustrada com os retrs. de Dom Jaime Balmes e Don Apo-
linar Serrano Diez.

Hierphle [Fr. Henrique).— Xeia-sa: Ba-ros {Fr. Brás de). — ©fiJílIjO 6c

fJírfrijçnm...

Í546-Hinojosa y Carvajal {Fr. Álvaro rfej-LIBRO ||
DE LA VIDA,

||
Y MILA-

GllOS
II
DE S. INKS CON OTRAS VARIAS

||
obras a lo Diuino.

il
Compuelto

por el P. F. Aluaro de Hinojofa, y Caruajal, Monge de
|| S. Benito, Cole-

gial Theologo en el Colégio de S. Benito
||
de Coimbra en el Reyno de Por-

tugal.
II
Dirigido a Dona Inês de Vargas, y Caruajal muger de don Rodrigo

Calderon
||
fenor de las Villas de fiete Iglefias, y la Oliua, y de la

||
Ca-

mera de íu Mageftad.
||
CON PRIVILEGIO REAL.

||
(Marca da Companhia

de Jesus: du;is figuras de mulher sob duas esferas mundo; a divisa-

«TIMOR DOMINI ET VERITAS IN HOMINE VINCIT OMNIA., e as ini-

ciaes : IH S)\\ Impreffo com licença da S. Inquifição, Ó" Ordinário.
\\ ||

EM BRAGA, Em cafa de Fructuofo Lourenço de Bafto, \\ & a fua cufta.

Anno M. DC. XI. In-4.° de XXIV pags. (prels.) inums. e 407 nums. (repe-

J'^o

éd?^úc>
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tindo-se no fim desla ullinia o registo do logar e da data de impressão),

além de uma em branco, final. E.

As XXIV pags. prels. inserem: titulo; -LICENÇAS..; .SVIVIA DO PRIVILEGIO..; Pri-

vilegio real permitindo a impressão
;
Dedicatória «A DONA INÊS

|1 DE VARQAS, Y
CARVAJAL....; Prologo «AL LECTOR.»; DEL CAPITAN DON GASPARWde
Hinojofa, y Caruajal Hermano \\

dei yluíor. ||
Soneto.. ; *DEL PADRE FRAY AV-

QVSTlN\\ãe la Orada... ai /Ik^/'. || Endechas.» (doze quadras) ; «A S. Inês vir-

gen, y martyr, cuya vida el Author \\ efcriue en el principio deite libro.
|| Romance.,

(trinta e uma quadras); e .TABLA DE LAS
||
COSAS, QVE EN ESTE LIBRO USE

CONTIENEM.... (impressa a duas colunas por pagina).

A obra consta de um Poema em .X Cantos, oitava rima (pags. 1 a 170), e de «Varias

obras (poesias) a Io Divino.»

Livro estimado, e que Nicolau António dá como impresso em formato de S.o. - Belo

exemplar, salvo leve mancha d'agua na parte exterior das ultimas íf.— Muito raro.

•1547— Hispânia illvstratsa sev rervm vrbivmq. Hispaniae, Lvsitaniae, /Elhiopiae

et Indiae. scriptarts varii. Partim editi nunc primum, partim aucti atque

^ e\ . f/ emendati. Quorum Seriem seqiiens post Praefationem paginae exhibel-

'^^^,J_0'r^^ Tomis aliqvot divisi. Opera & studio Doctorvni Hominvm. Accessit rertim

mertiorabilium verborum Index copiosissimum. (Marca do impressor, gra-

vada em madeira). Francofvrti; Aptid Claudium Marnius, d' Hwredes lohan-

nis Aiibrii, MDClII. (Ib03). Cum Gratia & Priuilegio S. Coes. Maiest. ad de-

cennium. In- foi. de YI IT. preliminares, 1189 pags,, 78 IT. mais para indica,

além de uma com a marca do imp., e 2 grandes mappas, desdobráveis.

Hispânia illvstratee. .
,— Tomio //. (frontispício igual ao antece-

dente). In-ful. de 2 IV. prel., 1378 p.'igs., e mais 35 ÍT. de Índice e uma de

erratas.

Hispaniae illvstratae sev rervm in Hispânia et pra-sertini in Arago-

niá gestarum Sciiplores varii.— Tomo 111. Ibi. pelos »ie.'<nio.i impresíiiores-,

MDCVl (1606 . In-fol. de VI IT. prel., 1011 pags. e 12 íT. de Índice, além

de uma com a marca do impressor e 37 Tábuas genealógicas de varias fa-

mílias de Aragão, e respectivos escudos.

—Hispânia illvstratae sev vrtrivm servmqve hspanicaivm, academia-

rvm, bibliothe ;arvrn, clarorvm deniqve in oníni dicipUnarvm genere Scri-

ptorum Auctores varii Chronologi, Historiei, partim editi nvnc primvm,

partim avctiores, melioresque fact studio, et opera Andrae Scholti. — To-

mus mi Ibi., ibi. Anno M DC. VIII (1608). In-fol. de 4 ÍT. prel., 479 pags.

e 6 ff. de Índice. Segue, em continuação do vol. e com novo front. .•
— loannls

Marianas Hispani e Soe. lesv Historiae hispanicae appendix. Liber scili"

cetXXI. el nouem ceteri ad X.KX. Ibi., ibi. il/.i)C. F/ (1606). Infol. de II-

346 p.'ig., mais 2 ÍT. para o Índice e uma com a marca do imp.— Z/oZe de 4

gr. vols. in-fol. E.

Obra muito importante, e que dificilmente se encontra completa. Estimada e muito
rara. (Salva, n.o 29/S).

1548-HiSTOIRE
|| DE CE QVÍ S'EST

||
PASSE' AV HOYAVMK

|| DE LA CHLNE

II
Eu Taniiée 1624. || Tirie des letres écrites & adressées au R. P.

\\
MvTlo

/> /A^ M /nf) VlTELESCHi General || de la Gompagnie de lESVS. || Traiuit de Tltalien en

rj yiy In C' François par vn Pere
||
de la meíme (Gompagnie.

||
(Marca do impressor)

||

A PARIS,
II
Chez Sbbasiibn Cramoisy ruij S. íacques ij aux Cicognes.
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li

—
II
M. DC. XXIX.

II
Auec Priuilege du Roy. In-8.o peq. de IV pags.

(prels.) iniims. e 102 nums. E.

Nas IV pags. prels. o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) ; ^Permifston du R. P.

Proulncial. (pag. Ill) ; e: ^ Extraict du priuilege du Roy. > e 'Permífslon da R. P.

General." (pag. IV).

A relação vem no fim subscrita : «Par commission du Pere Visiteur.
1|
De vostre pater-

nité
II Indigne fils en Iesvs-christ Ven-císlas

[[
Pantaleon.»

Volumesinho muitissimo interessante para a historia das Missões na China, e bem assim

dos usos e costumes dos habitantes d'este paiz durante parte do segundo quartel do

século XVII. Raríssimo. Belo exemplar.

15Í9-HISTOIRE
||
DE CE QVI S'EST !|

PASSE'. . . M. DC. XXVIII. (I6:í8).

(Do froiitispicio damos a exacta reprodução foto-sincográfica que segue):

HISTOIRE
DE CE Oyi SEST
PASSE' EN ETHIOPIE,'
M A L ABAR.BR ASIL.ET ES

ISOeS ORttNTAllS.

Tiri* dtt Ltttrtt 'efiriíei ét *nniu lâjt^

tuffuts i 1624.
f

.^Uri^n «»».?. MviIO ViIttttiCHiT
Gtnrtéí it U Com/láfnu de i t s V s.

rrtdHiti de liuUrn m Frtafoii
, fn X fnie dl U

mtfme Ctmfiagme, '

A PARIS.
Qhci Sebastiin Cramoist, rut

'^ V Saiiiíl lacques, auxGigoigncj.. ;'

M DC. XXVIII.
^ isf íC injyitees dv hoT.'

(O original vede 143x76""")

In-8.° peq. de IV pags. (prels.) innms. e 451_nums., além. de uma em
Ijianco, final. E.

Na primeira pag. o titulo reproduzidOjiacima;' a segunda está em branco ; na terceira

vem a <Permifslon du R. P. Oe/ieral.- (datada e subscrita : «^ait a Rome ce 20. de
lanvier 1625.

|1
Mviio Vitulleschi....), e mais duas outras licenças^permitindo a im.

gj

O^^C)
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pressão; e na quarta o tPRIVILEQE DV ROY.f (datado e subscrito: «...a Bour-
ges ce 24. Octubre || Iean Fii.i.eav.»).

A .RELATIONIIDE LA MISSION H FAITE PAR LES
|| PERES DE LA COM-|iPAQNlE

DE IeSVS.>, que decorre de pag. 1 a 170, compreende como que as seguintes par-

tes : De pag. 1 a 69 a referente á Ethiopia (datada e subscrita no (im : «Le 27.

luillet 1622.
II
Indigne fils de la Conipagnie de lesus,

ti
Tiiomas be Barros. >

; de pag.

70 a 121 ; €Lettres du Malabar de l'ati 1621.» (datada e subscrita : «De Cochin le 27.
' Septembre 1621.

|| ... ||Iacintiie Pereira..); de pag. 122 a 149: «Lettre de Tan
M. DC.XXL

II
La mifsioii de Cociíicina.» (datada e subscrita : «Du port de Macao,

||

le 17. de Decembre 1621.
|| . . . !| Gaspar Lovys.») ; e de pag. 148 a 170 : • Extraict des

Lettres emoye's dulbrafil l'an 1621. > (ie CoUege de Bajet ^ de Caftella.-Le

College 27" la Refidence du\\Fleuue lanuier.-La Maifori du Saitut Efprit, ^ ||

fa Refidence. - Les Refideiices des Saincts, <^ H Piratininga. -c Le CoUege ^ la

Refidence de \\ Pernambuco.) (datada e subscrita: «le finis||icy à Baya, le dernier

de Decembre 111621.
li
Par comiffion du R. P. R. ||

Ferdinand Cardin,
||
Miguel Bar-

RAIIO).

A esta Relação seguem-se, finalmente, estas outras peças : De pag. 171 a 303 : «RELATION
II
DES CHOSESIIQVI SONT ARRl- |1 VEES EN LA PR0VINCE|1de Goa l'an 1620

II
ia Maifo/i Profefje de Goa.» (datada e subscrita no fim: «A Goa, le 2. de De-

cembre 1621.
II
Par comiffion do P. Prouin. De V. P.

||
Indigne íils. & feruiteur en

N. S. IIIEROSME MAIORICA..); de pag. 304 a 359: .LETTRE||DE LA PROVIN-
II
CE DE GOA, DE:iL'ANMEE 1623.» (datada e subscrita : -De Goa, Ic 11.

|| De-

cembre lu23. ||D. V. P.
II
Par commiffion du R. P. Prouinc.

||
Indigne fils & ferui-

teur eu N. S.
||
Iean da Syi.va.» (Esta carta insere, no fim, uma outra, subscrita pelo

missionário Aitoine Ferníndez.»); e de pag. 361 a 451: -LETTREi; DE LA PRO-
VIM- 1| CE DE GOA, DE||L'ANNEE 1625.. (datada e subscrita: «De la mifon pro-

feffe deli Goa, le 15. de Decemb. 1624.
||
P.ar le command. du R. P. Prouinc.

|| D. V.

P.
II ...

II
Seuamien Barreto.»),

As relações e mais peças que ficam descritas e se encontram insertas neste apreciável e

RARÍSSIMO volume são verdadeiramente interessantes e valiosas para .i historia das

missões e de muitos sucessos, civis e militares, ocorridos na Etiópia, Malabar, BRA-
SIL e índias Orientais durante os anos de 1621 a 1623; e também assas curiosas

para o eítudo dos usos e costumes dos naturais desses paizes.

1550-HISTOIRE
|! Í)E CE QVI S'EST ||

PASSE' AV ROYAVME
|| DWÍTUIOPIE

||

Es nniiées I()24. 1625. & IG'26
|| Tirées âe.i Utres ^ciitex & ndieffées au R.

P.
II
MVTIO VnEi.EsCHE, General W de la Cnmpngitie de lESVS. |i 'Iradiiite de

ritalieti en ^"rançois par vn Peru
||
de la niefine Goin[i:itíino

||
(Logar de

/ I, marca do impressor, gravada em madeira)
|| A PARIS, |l (_;lie,' Sebastikn

' O Õ jL^ ^ Cramoisb riio S. Jacqnes
||
au.\ Cioognes. || ||

M. UC. XXIX.
|| Ame

Piítilegio du Roy. In-S." peq. do VIU pag.s. (prels.) inums o 252 iiums. E.

As VIII paginas prels. inserem as seguintes peças: titulo (pag. I ; a II em branco);

Dedicatória . A
||
MONSEIGNEVR

\\
ALPHONSE || DE ií

RICHELIEV,
|| ARCHEVES-

QVE DE
II
LVON, ET PRlMAT||ries Gaulês.» (subscrita por «Shiastik.n Ceamoise.»)

(pags. III a VI) ; ^Extrait da ptiuilegc du Roy.^, e ^Permifsion du R. P. General.^

(pag. VIIl; e tPermifsion du R. P. Prouiacial.y ("Iban Fii.leav.») (pag. VIII).

O texto compreende como que três partes distintas entre si, a saber:

.HIST01RE||DE L'ETIOPIE||DEPVIS LE MÓIS DE1|IV1N DE L'ANNEE
||
1624.

iufques au móis || de Mars. 1625.»

Decorre de pag. 1 a 124 e vem no fim datada e subscrita: «De Tangia ce 15. de

luillet 1625.
II
Gaspard Paes de Ia || Compagnie de Iesvs.»

'RELATION DE MON-\\ feigneur le Patriarche d'Ethio-\\pie, de la Compagnie

de lefus, || de l'anrie'e 1626. au Reuerend \\ Pere General de la mefme Com-
\\ pa-

gnie.t

Vai de pag. 125 a 180, onde está subscrita e datada: iAlphonse Patriar-
||
che

d'Ethiopie.
II
D'Ethiopie ce I. de luin 1626.»
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«LETRE [| ANNVELLE D'E- [| THIOPIE DV MÓIS DE :' IVILLET DE L'ANNEE
|1

1625. iurques a celuy de Tannée 1|
1626.»

Acha-se inserta de pag. ISl a 252, vindo no fim datada e subscrita: «De Tonghà ce

II
trentiefme luillet 1626.

|| De voftre Paternité || Indigne íils e plus|| petit ferviteur

de
II
t0U3 Qa5p.\rd

II
Pabz.»

Relações interessantíssimas e de muito valor para a historia das missões e de vários

sucessos civis e militares no Tibet durante os anos de 1624 a 1626. -RARÍSSIMO.
Belo exemplar.

1551-HISTOIRE
||
DE CE QVI S'EST PASSE'

||
ES BOYAVMES || D'ETHIOr'IE,

II
En Tímnée 16'26. iufqirau niois de M;irs 1627.

||
Et de la Chine, en l'an-

née 1625. iufqnes en
\\
Febiirier de 1626.

\\
Auec vne briefue narration du Áj /̂/')Á õ C^

voyago qui s'elt fait au
||
Royaume de Tunquim irniupllement delcouiiert. 't/^

|]
Tirèes de lellris odrefsées au R. Fere Gemt\ã de la \\ Compagine de

Iesvs.
II
Traduites de Tltalien en Fraiigois par vn Peie de la meíme Com-

pagnie.
||
(Marca do Impressor, gravada em madeira)

jj
A PARIS,

{|
Chez

Sebastien Cbamoisy, rue sainct
||
latques, aux Cicognes. 1| M. DC.

XXIX. (1629)
II
AvKC PRiviLEOE DV RoY.—In-S." peq. de Vlll pags. (prels.)

inums. e 210 nijms. E.

Na I pag. prel. o titulo transcrito acima; a II está em branco; nas III a VI uma Dedi-

catória «A
II
MADAME

,1
LA MARQVISE 1|

DE OAMaCHE. » (assim subscrita no

fim : «Vostre tres-humble seruiteurH selon Dieu D. M. de Ia ", Compagnia de Iesvs.»);

na VII a 'Permifjioti du R. P. General.' (datada e subscrita: «A Roma 19. de

Nouembre 162S. |1
Mviivs Viteleschvs,.,») e outras licenças permitindo a impressão;

e na VIII o 'PriuUege du Rov.» (datado e subscrito : «Paris le premier Auril 1629.

II
IbAN ^ILLlíAV.»).

O texto da Histoire propriamente dito decorre de pag. I a 190, vindo de 191 em diante

uma .REL.ATION
||
DV VOYAOE i| FAlT AV ROVAVME || de Tunquim nouuelle-

nient
II
decouuert.. (datada e subscrita no fim: -De Macao le 12. de Nouembre 1626.

II
De vôtre Paternité,

|1 Indigne fils 8.' ferniteur,
|1
Ivi.ikn Baldinotti.»).

O texto inserto de pag. 1 a 107 (HISTOIRE
||
DE L'ETHIOPIE, 1|

Depuis Tannée 1626,

iusques au móis II
de Mars de Tannée 1627.») vem datado e subscrito, no fim desta

pag. : >De Gorgora ce 17. d' Auril 1627. [ De voftre Paternité, ||
Indigne fils & ferui-

teur,
II
Emínvel Aljikitja.» ; e o inserto de pag. lOS a 190 ("HISTOIRE ;

DE LA
CHINE,

II
De 1'année 1525. iusques au móis

||
de Feurier de Tannée 1026.»): <De

Kiafim le I. de Mars de Tan 1626. || De Voftre Paternité, \\ Fils indigne 1|
Emanvbl

Dias...

Relação importante e interessantíssima para a historia das missões, usos, costumes, etc,

nos reinos da Etiópia durante os anos 1626 e 1627.

luo2-HISTOIRE
||
DE CE QVI S'EST

i|
PASSE' AV IIOYAVME II

DV TIBET.
||

Tirée des Lettres efciiptes en 1'année
||
1620. || Adressée au R. P. MVTIO ,

VjTKLEScHi,
II
Ceneral de la Conipagnie de Iesvs.

\\
Traduicte d' Italien ^/"^Oln Oc^

en François par vn Pere de la
||
me/ma Compagnie.

||
(Logar da marca do //' ^-^

impressor, gravada era madeira)
|| A PARIS, ||

Che Sebastiem Cramoisy,

rue lainot ||
lacques, aux Cicognes. || jj

M. DC. XXIX. |1 Aec (sic) Pri-

uilege du Roy. In-S." peq. de VIII pags. (prels.) inums. e 104 nums. E.

As VIII pags. prels. compreendem: titulo (pag. I ; a II em branco); Dedicatória «A
MONSEIGMEVR |1 MESSIRE MICHEL DE || Marillac Garde des Sceaux

|1
de France

8í de Nauarre.>, subscrita pelo impressor «Sebastien Cramoisv.> (pags. III a V);

•lExtraict du Príuilege du Roy.» (pag. VI); «Permifsion du R. P. General.-, e

mais duas outras licenças permitindo a impressão (pag. VII) ; e a *Permifsion du

R. P, Prouiitcial.. (pag. VIU).

Relação muito interessante e de bastante merecimento para a historia das missões no

Tibet ; e dos usos e costumes dos naturais desse paiz. Vem no fim datada e sub-
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J^foí

scrita : «De Caparangue ce 15. Aouft 1626. 1| De voftre Patemité fils indigne,
\\
An-

THOINE d'AxDRADK.>

Rapissima. Óptimo exemplar.

1553—CSirtorin II Sela Dalcfin. || (auc Unmnu OBrdcfinfti H rn ij tnpnxtitn...

^^ —Jirboí».,. 1541.

iDo fronUspicio damos a seguinte exacta reprodução' foto-zincográfica)

:

(O original, mede 261xl60>"»')

In-fol. do VIII rr. (prels.) inumeradas e cl (150) numeradas na frente. E.
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Na frente (verso em branco) da primeira fl. prel. a portada reproduzida acima ; na

H. 11 a Dedicatória: .C Al muij nItO IJ tlUllJ VOÍlíríTo prill- II dpc Cl

|!rij foii Jiimi ttrríni htfU nombrc |ifij ic ílortupl.
|| /it. |lucftro

ffíior.» ; na fl. m e frente da IV o «ílroloflo hcl intrrpictr nl Jcftor.»

;

no verso da mesma ff. IV uns «^UifoS, » (acerca da obra, de seus autores, etc.)

;

e nas ff. V a VIII a «CE tnblrt Stlos Jilirus ij (Tnjjitulíis br ío&it In ahxa.»
A obra propriamente dita é dividida em duas Partes : a Parte primeira, precedida de

um «CE yrolngo òc C-ufrliio fflbirjJo || 6r Crrarín.i (frente da iol. A.),
principia no alto da primeira coluna (cada pag. tem duas colns. de impressão) do

verso da primeira folha, peia rubrica

:

<<CE Comif ín ri li- 1| br» pmrrn Srln liiftorin Sln tjglrfta.»

Contém onze Livros (rubricados, de «gibro prtllirrflii a «Jibro OlliriIO») e de-

corre desde o verso da ÍOl. l, ao verso da $0l. ífuij», rematando com a de-

claração :

«C íin ÍTln primrrn pnrtr br
||
In Ijiftorin &rln ijfllrfin.»

Por baixo segue-se-Ihe logo o texto da parte segunda, o qual é iniciado pela se-

guinte rubrica

:

«CE ffiomirnçn In |'rguniin pnrtr
||
brln Ijtftorin íirln ijglrrio.í

É dividida em nove Livros (rubricados, de «gibro prillirro» a «gibro lHJUmO»)

e corre desde pequena parte,do verso da ditaíol. ríUij até pequena parte (qua-

tro linhas de cada uma das duas colns. da pag.) do verso da íi). ti (150) e ultima

do volume. A rematar vem este colofân, que reproduzimos em >fac-simile»

:

cS loor oc©íoB Y ocla glorio
It pir^cn ^tnafeicabooecmpKaxúlijneíntcOinoila

oe UtinmromaBccpo:vnDcuotop«di3 DdaoidC
Dtfant&omineod. 2,aqoaIlv{n(tar<tenilu
dapoi toercuci Idoe paátce : clf^miAítet
SomUieoe dia Dtcba ciudad/f frarBUxo
Vefaacti/SsanibibpaQt/ffttjtibiíÚo
uaid ^aa Itxiftia .(ãucpotdfeftotja
fontcoó Hnrrtq inquiridor gcse*
ral cncQoe 'f^epioaOtboWi
i^ticDcjKtfio X)ttramíf

. uarloelibtoeqaeiicbaa

\ Deempiemitxíecr.'^
V Oljcnquclaimdii

yoneftafidf

(apat»
que

el porblolaka .fiMMnauoMaa*
liccoai Srore AodnenejT&iic
roodAcr/que la Cfflpunit.-r

írmtroD la oe íue nom» -

tRcs. "RcaMceaiM
tnoftiobUjical
avdiàoeíHf
t>oaa.i:v.oe

(O original mede 132x117""")
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M

Uâ

o volume compreende vinte e dois cadernos de oito folhas, cada, e um (o ultimo) de

quatro somente : O primeiro {as VIII ff. prels.) está rubricado, no pé da frente das

quatro primeiras foltias : fl tj (á primeira ff. deste caderno competia a rubrica a,

porém não a apresenta), íl itf, H {ttj
J os vinte e um imediatos : é^, S" '!> ^ 'tj>

% iiij a ^, J ij, J iij, ÍE itij ; e o ultimo (o de quatro ff.), no pé da frente das

duas primeiras ff. : |). |1 ij.

A impressão, mui nitidamente feita, foi e.\ecutada com formosos caracteres OOTiCOS, e

acha-se esmaltada com numerosas letras iniciais de desenhos de caprichosa fantasia

(muitas com figurinhas), gravadas em madeira.

Exceptuando o texto das primeiras quatro ff. prels. e o inserto na frente da primeira

das 150 folhas nunis., que é disposto a toda a largura das pags., tudo o mais é com-

posto a duas colunas por pagina.

Primeira edição, RARÍSSIMA, desta excelente e apreciada tradução da ^Historia' de

Eusébio e seus continuadores— Rufino, Socrate, Theodoret, e Sesoméro, — devida ao

P. Juan de la Cruz; e na verdade tão rara, que não a conheceram Brunet, Salva e

outros distintos bíbliúgrafos. Inocêncio, que dela pôde ver qualquer exemplar, des-

creve-a para corrigir um erro do Dr. Ribeiro dos Santos, que, na sua Me-

moria para a historia da typographia poriugueza no século XVIr sem, ao que pa-

rece, ter visto a obra, dá a tradução, que atribue a Fr. João da Cruz, como sendo

em português, quando éla é em castelhano e, como já fica dito, devida ao P. Juan

de la Cruz, porém impressa em Portugal.

Ainda no mesmo século se fez uma segunda edição, a qual, com caracteres góticos, «^Uí

imvrrfsfl nt In muç il noblí riuíiníi í>e Cohiibrn.por gumi ^luartj, || ...

n m II iiilc rij fiítr ôfl mrs Sc ^Boft" II Sí P- S- S- i"i' (1554), consti-

tuindo um folio de 1V-171-II1 folhas.

É também edição estimada ; e os exemplares são muito raros.

O nosso exemplar, incontestavelmente de muito apreço e valor, não só por ser da edi-

ção primitiva (bem mais bela e ainda mais rara que a segunda), mas também por

estar em óptimo estado de conservação, constitue uma verdadeira preciosidade bi-

bliográfica.

1554-HISTOIRE
||
DU

jl
DÉTRONEMENT

||
D'ALFOKSE YI || ROI DE PORTU-

GAL
II
Contenue daiis les Lettres de .M. Robkht

||
Sout-wei ,

alors Ambal-

fadeiir à la
||
Çoiir de I.ilhonne.

|1
El (.réci"dée d'un Ahrégé de rHilioire de

/CJ O ce !| Royaume. |l TRADUIT DE L'ANGI OIS. || TOMO PREMIER.
|j
(Pequeno

vinheta tipográfica ornaniental)
||
A PAfíJS,

||
Chez David Fils, me S. Ja-

cqnes, à la Phme d'Or
|| || M. DCC: A7,//. || Avec Appruhation & Pri-

vilége du Roi. In-8.° peq., 2 vol?. de XX[V-'245 e IV-313-III-8 pags. E.

As XXIV pags. prels. do tomo I inserem: frontispicio (pags. I e II ; esta em branco);

.PREFACE||DU TRADUCTEUR.» (III a XII); e .PREFACE ||
DE L'AUTEUR..

(pag. XIII).

As pags. 243 a 245 do tomo I, e as 311, 312 e parte da 313 do tomo II, são ocupadas

pela cTaBLE
||
Des Matieres contenus dans

|i
TAbrégé de TMiftoire de

\\
Portugal.»

Nas S pags. finais vem um .SUPPLEMENT |1 A L'HlSTOIRE. ...

Obra interessante e muito apreciada. Belo exemplar ; com as ene. primitivas, bem con-

servadas. - Raro.

1555— HIstoire iViine àne, par rAtiiénée de Montnini tre ; Dédiée a tous les

anes de la France. A Paris, Chez les Marcliands de notiveatilés. 1802.

In-8 ° peq. de 199-1 pags. E.

Obra interessante; ilustrada com uma curiosa gravura alegórica, primorosamente gra-

vada a buril em chapa d'aço. — Pouco vulgar.

1556- Historia antiga e moderna da sempre leal e antiquíssima Villa de Ama-

A /) rante, desde a sua primeira fundação pelos lurdetanos trezentos e sessen-

ta annos antes da vinda de Christo senhor nosso até ser incendiada pelos

S^C
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/.^M^o

franccr.os em 1809. Por P. F. do A. C. deM. Londres; impresso por conta

do autor, por T. C. Hansard.. . 1S14. In 8." de XX1V-276-III pags. E.

As XXIV pags. prels. inserem; titulo; Dedicatória; Dedicação; Advertências, e Sone-

tos de vários autores em louvor da obra e de seu autor.

Obra interessante e muito estimada. RARA. Bom exemplar.

Historia da muy nolavel perda do Galeam Grande S. Joam. .. — Veja-se :

Gomes de Brito (Bernardo).

1557— Historia de Portugal, desde os tempos mais remotos até á actualidade. /'^Pv^Ú O
EscrJpla segundo o plano de V. hinr/, por uma Sociedade de homens de

letlras. Escriptorio da Empresa— Largo de S. João Nepomuceno, 12. Lis-

boa. (No verso do anle-rosto : Typ. Franco-Portugitesa. . .). In-8.° gr., 8

tomos em 4 vols. K.

As pags. 5 a 12 do Tomo I inserem uma INTRODUCÇÃO, subscrita por iVl. Pinheiro

Chagas.

Estimada. Bom exemplar.

1558-HISTORIAliDO||I?/i.)Z//.l|DRSl)E SEU DESCOBRIMENTO
|1
EM 1500

ATE' dSlO,
II
Vkrtida de Fbancez, e accrescentada

||
de moitas notas

DO Traductor.
II
OFFERECIDA

||
A S. A. R. |1

O SERENÍSSIMO SENHOR

II
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, ||

PRIXCIPE DO BRAZIL.
|| ToMO I

||

Com estampas finas. \\
LISBOA :

|| Na oficina de J. F. M. de Campos.
|1

1817-34.
II
Com licença do Desembargo do Poço. ||

—'

|| Vonde-se na

loja de l)esidirio Marques
\\
Leão, Livreiro, ao Calhariz, N.° 12.—In-S»

peq., 1'2 vols. E.

Os volumes 5 a 8 foram impressos Na Imp. de J. B. Mokando
|| RUA DA ROZA DAS

PARTILHAS N.o 153.»; e os 9 a 12 : Na Typ. de Des;derio IW.rques Leão.»

As curiosas gravuras que enriquecem alguns dos volumes são gravadas a buril e im-

pressas em separado : a do volume VII reproduz o embarque de D. João VI e de

toda a família real para o Brasil, no cais de Belém, em 27 de Novembro de 1807

(Fontes delin e esculp.), e a do vol. XI o desembarque do mesmo monarca, na

Praça do Terreiro do Paço, em 4 de Julho de 1821, quando do seu regresí=o do Brasil

(Fontes gr.).

Do tomo VII em diante, no titulo inserto no frontispício suprimiram-se os dizeres

:

• Vertida de Francês, e accrescentada de muitas notas do Traductor», os quais foram

substituídos por estes outros: «Oeioinalmente Compo.=ta em Poktugcez
||
para ser-

vir DE CONTINUAÇÃO Á QUE |1 SE PUBLICOU VRRTIDA DO FRANCEZ.»

Historia interessante e muito apreciada. Os exemplares contendo os doze volumes são

MUITO RAROS. -Bom exemplar.

1559—HISTORIAI] ALIQVOT NOS-
II

tri faeculi Martyrum cúm
II
pia, tumlectu ) A.^

iucunda,
||
nunc denno typis

||
excuía.

||
... H BVRGIS\\ Apud Philijijmm ^/\J ^^

lunlam.
\\

|| 1583. In-8.° peq. de II ff. (prels.) inums., 89 nums. na c/

frente, além de mais uma inr.m. o uma cm branco, finais. E.

As II ff. prels. inserem ; titulo (frente da íl. I ; verso em branco) ; e «LICENCIA.» (fl. II).

Na primeira das 89 ff. nums. pela frente uma Dedicatória ou Preambulo ^Typographas

Lectorí S. P. D.> ; nas ff. 2 a 6 uma .EPISTOLA NVNCVPATORIA.» dos autores da

obra, encimada pela epigrafe: .VENERANDO INUCHRISTO PATRI, SVJW-
|j ma-

que pietate ac docttina viro, Theodorko Lo- \\ her à Stratís, Carthufíts Autce Ma~
ria, in Buxia viço Sueuiie prope Mcmmingeti Priori, nec non Vifiiatori

\\
Prouincite

Alemanice inferioris eiufdem ordinis meri- 1| tifsimo, Vitus a Dulken, Prior domus
moiítis dini Mi-

\\ chaeLís iaxta Aioguritiam, dictte domus Procurator,
\\ concordes ^^

kumiies in Christo\\/ratres, S. P. D., (datada no fim; «Edi- 1| cta noftra domo ad

Moguntiam fita, ||
Anno Dominícse incarnatio- 1| nis. 1550. Menfe

I|
lulio.r ; nas ff. 7 e
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8 : «TABVLA AFFIXA
|] ad repulchrum Thome Mori.» ; nas ff. 9 a 83 o texto da

obra propriamente dito (<HlSTORIA MARTYRVM ANQLI.í..) ; na fl. 84 ena
frente (verso em branco) da 85 o «EPILOOVS.» ; nas 86 a 89 três poesias em latim,

a ultima das quais, que decorre desde ti. 87 a 89 e que remata com um novo re-

gisto (S K/?G/S. í; Apud Philippum Inntam.
|i
15S3.>), encimada pela epigrafe : tSA-

PHICVM CÁRMEN]! Sebartiani;Brant. L. I. Doctoris, de laude jl ordinis Cartliufia-

ni.>;'na frente .da li. imediata (a. inum. final) a €TASSA> (datada e subscrita no

fim: «Diserta fee, que es
||
fecha eui Madrid, 3 27 dias dei |1 mes de Septicbre, de

I5S3. anos.
II
Alonfo Vallejo.>) ; e no verso as erratas ('Con las cmiendas figuientes

II
efta muy bicn imprefro efte libro, y conforme a fu original.»-«Iuan Vasquez || dei

Marmol.").

Obra assas interessante, relativamente ao assunto que versa (Historia de alguns Márti-

res de Inglaterra) ; não mencionada por Brunct no seu Manuel do tibraire. Entre as

relações que, ácêrca de diversos mártires ingleses do século XVI, o livro encerra,

encontra-se uma referente ao grão chanceler e lilosofo Tomás More. -MUITO RARA.
Bom exemplar.

Encadernada juntamente encontra-se a seguinte obra :

DIRECTORIVM
|1 EXERCITlOIiVM l| SPIRITVALIVM 11 P. N.IGNA-

L

^-604.00

TH.
II
(t;r;in'ie vinheti em oval—niarca-emhlema da Comp" do Jesus—

tendo no centro as iniciais : 1 H S)
||
KOM.E, In CoUegio Societalis lESV.

II
Anno M. D. XCI.

||
|| PERMISSV SVPERIORVM. In-S.» peq. de

IV pags. (prels.) iniims. e 104 nums.

As IV pags. prels. inserem: titulo e Censura (?), datada e subscrita no fim: tDe-\\tum

Romce die, v. Aprilis M. D. XCI.
\\
Mandato R. P. N. Generalis

I|
lacobus Ximenes

Secretarius.

"

É livro curioso, estimado e rauito raro.

Historia do Imperador Carlos Magno, (Primeira parte da). . , — Yeja-se:

Moreira de Carvalho (Jerónimo).

1560— Historia general'de líspaua, escrita por indi\iduos de numero de la

Real Academia de la Historia, bajo la diredciôn dei Exomo. Sr. D. Antó-

nio Cáiiovas dei Caslillo, director de la misnia academia. El Progreso Edi-

ò O torial: Madrid. (S. d.) In 8.» gr., '2 vols. de 1V-X.XXVÍ1I-5U2IIÍ e 430

pags. E.

As XXXVIII pags. prels. do tomo primeiro inserem uma «INTRODUCCIÓN.»
Trabalho histórico importante e estimado; escrito por alguns dos mais apreciados his-

toriadores espanhóis do século passado.

Explendida edição : ilustrada com belas estampas impressas em separado, algumas das

quais a cores e a ouro.

1561—HISTORIA PORTUGUEZA|(C0LECÇAM || DOS |1 DOCUMENTOS, ||
ES-

TATUTOS, E MEMOIilAS
II
DA)

||
Que neste anno de 1721 a 1736, se com-

pozeraõ, e se im-
1|
priniiraõ°por ordem dos seus Censores,

||
DEDICAD.^

II
A ELliEY NOSSO SENHOR, SEU AUGUSTISSIMO PROTECTOR, || E OR-

DENADA I'ELO||CONDE DE VILLAR-MAYOR, ||
SECRETARIO DA MES-

MA ACADEMIA.
II
(Logar de vinlieta com a marca emblemática da Acade-

mia Real de Historia
||
LISBOA OCCIDENTAL \\ Na Ofíieina de PASCOAL

DA SYLVA,
II
Impressor de S. Magestade,eda Academia Real ||

||

M.DCCXX[-l736.—ln-fo\. 17 vols.

Do tomo segundo ao decimo quinto é a Colecção ordenada pelo Marquez de Alegrete,

Manuel Teles da Silva; e os 15 e 17 por Nuno da Silva Teles.

HISTORIA
11
DA |1 ACADEMIA 1|

REAL 1| DA ||
HISTORIA POUTUGUE-

ZA,
II
Composta || Por MANOEL TELLES jDA S\LVA,

||
Marquez de Ale-
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{.•reto .
II
TOMO PRIMEIRO (Único i'iibli. .ido)

I|
(Marca da Aea.kmia)

1|

LISBOA OCCIDENTAL, \\
Na Offícina de JOSEPH'ANTÓNIO DA SYL-

VA, II
Impressor da Acadcyiiia Real. || II

Aniw M. DCC. XXVII. In-

40 fçi'- fie XI^VIII pags. (prels.) inuras. e 412 nums., além de uma de ER-

RATAS, lima em hianco s uma ostamia do ante-rosto, ;.legoiica {rfefiMxa-

da tt- ahirta por pedro de Rocktfort. Lisboa OccidJ J72S). — Ao lodo 18

vols. E.

Colecção importantissinia e de subido valor para a hittória portuguesa em" diversas épo-

cas. Nela se encontram insertos trabaIhos'de'notavel mérito, não só literário, como

também histórico, scienlífico, bibliográfico, etc, etc.

Exemplar completo e optimamente conservado ; com boaencadernação contemporânea,

tendo as pastas, no centro, impresso a ouro, o escudo'd'armas de D.'; Maria I. Nes-

tas excepcionais condições, muifo~apreciavel 8 rara.

1562— Historia recente, estado actual, e relações oxteriores,'de Portugal. Ar- /m-O (^
tieo extrahido da Revista de Edinburgo N.° CVIIJ.'LoHf7<-cs: hnpr. por

L Thompso)!. na Ofpc. Portuguesa. . . 1839. In-8 ° de 62 pags. R.

As pags. III a VI (assim nums.) inserem uma«ADVERTENCl.\.»
Opúsculo curioso e pouco vulgar.

^O
1503— Historias romanas epitomas Lucii lulii Flori, CVell. Paterculi, Sex.

Aur. Vicloris, Sexti Rusi Festi,' Messalee Corvini, '.Eutropii, Paulli Dia-

coni, W. Aur. Cassioduri, "lornandis," & lulii Exiiperantii.Accessit Tra-

ctalus de mensurie et ponderibus. (Pequena esfera armilar).~ .-iMisíerofía-

mi, Apiid Guiljel. lanss. Ccesimn. .Anno cio h cxxv. In-16.°, ou 24." de

886 pags. E. iperri ).

Compilação interessante e muito estimada. 'Excelente e rara*" edição. Lindo';rrontispicio

alegórico, gravado a buril em chapa'de metal. Belo^exemplar.

1564- HISTÓRICA RE- \\ LATIO, ||
DE POTEN- H TISSIMI REGIS MO- || GOR, A

MAGNO TA- |! MKRLANE ORIVNDI, VlTA,f MO-
||
RIBVS, ET SVMMA IN

CHRr-||ftianr.m Religioiípm propen-
||
ílonr.

||
DEISDE

|| DE OMNIVM IA- / / / //
PONI^

II
REGNORVM, QV.EVNl NVNC

||
MONARCHAE [QVABACVNDONO (yj/ O "Á. ^C

II
parent, próxima ad Regnum Chri-

|| sti oonuerfione.
||
COLLECTA

|| EX
EPISTOLIS ANNO M. D. XCll.

||
xciiii. & xcv. inde datis.

||
A || R: P. IOAN-

NE BAPTISTA PERV-
i|
fcho Romano Societatis Iesv.

||
(Vinheta tip. orna-

mental)
||
JI/ogtat/jí; li £.« Ofjjcina Typographica Henrici\\ Breem, Anno

yt.D.xcriii. In-8.° peq. de frontispício e 53 fl'. nums. pela frente, além de

uma inum. e uma cm branco, finais. B.

Este pequeno mas assas curioso volumesinho compreende as'seguintes' interessantes

peças

:

•HISTORIA REL.\TIO, ', DE' REQNO ET || STATV;MA0NI RE- || GISIMOGOR.
II
Latifsime intra Indum & Oangem ' dominantis, & ad Cheistiax.im

1; Religio-

nem afpirantis.
1|
Excerpta ex varíjs epiftolis inde acceptis \\ anno 15S2.91. ^ 95.*

(Da frente da fl. I á frente da 15).

< EXCERPTA EX ANNV- f IS INDI.-E ORIENTALIS, AN- |1 NO M.D.XCV.
|| A

P. Prouinciali ad R. P. Claudium^ A-
\\
quauiuam Gene/alem Sociaiatis IESV\\

datis.^ (Do verso da ti. 15 á frente da 16).

.. EXCERPTA EX EPISTO- [' LA P. EMMANVELIS PINNERI. ;! Ad P. [Prouin-

cialeni Indiw orienta- W lis Goam.' (Doíverso'da^mesma' H. 16 até parte da frente

da 22).
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.EXEMPLVM EPISTOLA
II
P. HIERONYMI SCIA

|| VIER. II
Date ad A Oe-

ncratem Societatis \\ JESV.y (Da restante parte da frente da mesma fl. 22 até ao

verso da 23).

«EXEMPLVM EPISTOL;€
II
SCRIPTS A P. EMMANVELE

j]
PINNERO DE

REQE
II
Mogor.

|1 Ad P. loaiinem Alaarez Afsifíentem 3. \\ Septemb. anno 1595.

Roma. (De fl. 24 a 2S).

. EXEMPLVM
II
BLNARVM EPI- 1| STOLARVM A P. ORQANTINO BRIXIANO

SOCIETA-
II
TIS Iesv e meaco Iapoxiak ad Reuerenduni in Christo P. Clavdi-

II
VM Aqvavivam...

II
EXENPLVM PRIORIS... .(datada no fim: .MEACO 29.

Septemb... Organtinus»). (De 11. 29 a 33).

. EXEMPLVM
II
SECVND/E EPlSTOL.í. . .. (datada e subscrita no fim: -MEACO,

14. ^eb^ua-||rij. 1595.
|| V. R P. Seruus & filius in ChriftoU Organtinus.) (De

fl. 34 a 53).

A {olha inum. final insere somente, na frente, a Licenga de Clandius Aquaviva, datada :

íDatum Romae die 4. Martij. Anno Domini 1597.»); e a declaração: Omnia ex

lálomate Itálico in latirium
]| conuersa iri CoUegio Aloguníi/ío So- ',] cietatis IESV.*

Opúsculo interessantissimo acerca das missões eui vários lugares do Japão, de cousas

deste paiz, e de Goa, na índia oriental, em fins do século XVI. -Raríssimo.

1565— Hoefer iFi-rdmaitd].— lUi^tijire des mathêr.ialiqucs dopiiis leiíns origines

jus qu'au commenceinent dii dix-neiivièmesiéole, par. . . Paris: Uachette

et CM. 1874. In-S." de VI-III-60-i pags. E.

1566— Hoffauer (/.-C).—Médecine légale lelalive aux alienes et aux sourds-

iiiuels, ou les Lois appliquêes aux désordres de rinlelligence
;
par...

/) ^ Traduit de TAllemand sur le dernière édition, par A.-M. Cliambeyron. .

.

Avec des Notes par MM. Esqiiirol et Itard. A Paris, Chez Baillière ..

Í837. In-8.° de IV-388 pngs. e uma fl. desd. E.

1567—Hofmann (De. Conrad).—.4mis et amiles und Jourdains de blaivies.

Zwei altfranzôsische Heldengodichle des kerlingischen Sagenkreises.

u O Nac der Pariser Handschrift z.um ersten Mala harausgegeben, von. . . Er-

langen: Verlag von Theodor Blaesing, 1852... In-S." do H-XX-242 pags. E.

ln68-Homem [Fr. A/diioe?)—DRSCRIPCAM
||
DA [ORNADA, E

||
EMBAIXADA

EXTRAOR-
II
DINAHIA QVE FEZ A FRANCA I)(JM || Álvaro 1'irez de Cas-

tro, Conde de
||
Monlanto, Marquez de Caícais. . . ||

e Capitara Geral das

Ca-
II
pitanias de Ilamaraca, Iam Vicente, terras de

||
fancta Annanoeftado

WT) <Â 0^ doDrazil...
|| ... Caualeiro profeílo da Ordem de ||

ntjílo Senlior lefus

(' Clirifto, no anno de 1644.
||
Cifferecida aolllultrifsiiiio CrReuerendifsimo

||

II
Senhor Dom Francilco de Caitro, Biípo da

||
Guarda, ínqnifidor Geral

dos Reynos de
||
Portugal. ..

||
Orden&d;i pello Padre Frei Manoel Homem,

liell-
II
giozo da Ordem dos Prt gadores

i|
fPoquena vinheta ornamenlal) l|

IMPRESSA EM PARIZ,
||
Por Ioam de la CaIlle, o 23. de lunho de 1644.

II
Com todas as licenças neceffarias. Iíi-4.° lie frontispício e 142 pags.

As pags. 1 a 140 inserem o te.xto da Descrtçam da lornada ; na 141, vem: »A MON-
SEIQNEVR

II
LE MARQVIS || DE CASCAIS, || SVR LE SVIET DE SON

||
ENTREVE

||

SONNET.' (subscrito: C. DASSOVCY); e na 142 a «Traduçam do Soneto.» em por-

tuguês.

RELAÇA.M
li
SEGViNDA

||
DAS GRANDEZAS DO

|1
Maiquez de Caf-

cais, Conde
||
de Monlanto, Embaixador ex- ||

traordinario a el I\ey Chrif-

tia-
II
niflimo, e de lua chegada a Ci- ||

dade do Nantes, e afliltençia
||
nella,

ate partir pêra Portugal.

Estes dizeres veein no alto da primeira p.ig., encimando o texto. No fim da ultima pagina,

este registo

:
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-EM NANTES, ||
Por Gviilklmo do Monnieb.

||
ImpníTor dei Rey, o

Iníinia do Pequeno Iesv.— Iii-i." de 76 pags. — /Is duas partes ctn um
vol. E.

Relações muito iiileressanles e estimadas. Na primeira parece faltar uma fl prel. com a De-

dicatória c talvez tanibeni as Licenças. — Multo rara.

1569 KALENDAEIO
|i
QVADHIENNAL CON- 1| FORME O ESTYi.O^DA

SAGRA
II
da Ordem dos Pregadores.

ll
RESOLUC.AM DE ALGUMAS II

dmii- /^^
das graues perU-ncentes ao offlcioll Dinino, linONFERENCIA RVBRICAL /o'?^ ($ (^
DE AMROS ||o.'i Brciiiarios velho, & nouo. || DECLAliA(:,AM DAS MYSTE-

II
riofas Solennidadcs. ^ fefl.as do nnno,

|| com ou Iras muitas curiofida-

des
II
Tieceflarias para o Diuino || Cullo. || AO P. M. FR. ALVARO^DE CAS-

II
tro. Prior Prouinciul da Ordem dos Pregado-

||
res neíles Reynos de

Poitugal.
|]
Comiiofto pello P. Fr. Manoel Homem || |1

Com tndas

us licenças neceffarias. ||
Em J.isboa por Paulo Crosheeck. Anno 164:i. \n-

8." peq. de IV IT. (prels.) inums. e 111-48-16 ntims. na frente. E.

Nas IV ff. prels. as seguintes peças: titulo (emoldurado por um filete) ; «i/CfA/C/lS.»;

Dedicatória <AO MVITO R. P. M. FREl||Aluaro de Caftro....» ; outra Dedica-

tória, ou Prologo <AOS RELiarOSOS, REU-\\SÍosas,';^lmais peffoas deuotas,

que re-\\zão o Breularío de aoffa\\ Ordem.> ; e 'TABOADA DAS COUSAS QUE
W contem efte liuro.- ; nas III ff. imediatas o Kaíendario, que remata com umas
Orações; nas 48 seguintes: «Tratado: I. Das novas rvbricas...» «Tratado: II. De
algvmas duuidas.... iTratado : III. Da declarac.am das Tolemnidades, f* feftas do
Anno.. ; e nas 16 finais: «PROSÓDIA DAS PALAVRAS latinas do Miffai, ^
Breiiiario.- : 'INDEX DAS COUSAS NO-\\tatieis defte liuro...y ; ^ERRATAS, E
COMO SE\\deuem de enimenilar.t ; e novas «LICENÇAS.» (Estas duas ultimas pe-

ças vêem insertas no verso da ultima ti.).

Livro clássico e estimado. Muito raro. Belo exemplar.

In70- RESORREIÇAM
||
HE PORTVGAD.

||
E MORTE FATAL

||
DE CAS-

TFl.LA.
II
niVIDlDA EM DVAS PAnTES.

\\
OlTerecida ao Excellenliffimo .-^ "Sli^ (Ç (D

S^nho^ Donj Vafco Luis da Gama, Cor.de da Vidiguei- || ra, Almirante da

índia Oriíiilal, do ("on-
||
íellio de íu.i Magefiade, Alcaide Mor de

||
Niza,

Senhor de Villa de Frades, e Embai-
i|
.Nador Extraordinário a el Rey Chril-

tíanií-
II
limo.

||
Compolla por Fernão Homem, de Figueiredo.

||
(Pequena

vinheta ornamental)
||
EM NANTES,

|| Por GVILLF.LMO DO MONNIER,
1|

Impreflor dei Rey. || Com todas as licenças. In 4.° de XXVIlIpags. (prels.)

inums. e 137 nums., afora uma inum., fin:d, contendo, no centro, a mar-
ca do impressor (?).

SEGVNDA PARTE.— In-4.'' de 109 pags. nums., além de III finais,

inums., de «INDEX DOS CAPITVLOS
||
que contem eíle Liuro.»— /Is diias

partis em um vol. E.

As XXVIII pags. prels. compreendem : titulo (pag. 1 ; a II em branco) ; «IVIZO SOBRE
O SEQVINTE

II
Difcurfo de Portugal hauer

|| de refucitar.- (pags. III, IV e parte da

V) ; «DISCVRSO ADMIRÁVEL E|| fatal, fobre o Reyno de Portugal 1! hauer de Re-
fucitar... (desde a restante parte da pag. V até parte da XI); .CONTINVA O
MESMO

II
VATICÍNIO., (desde a restante parte da pg. XI até á XV); «CGNSIDERA-

CAM SOBRE
II
o precedente difcurfo.» (XVI e XVII); .CERTIDAM DE RECONHE-

II
cimento do precedente || Difcurfo.. (XVIII e XIX); .AO DOVTISSIMO || AVTOR.

II
OITAVA.- (X.X); -IN LAVDE AVTHORIS,

||
DOCTISSIMI.

1| EPIGRAMA.. (XXI)
;

Marca do impressor ? já citada (XXU) ; Dedicatória ^AO EXCELLENTISSIMO
||

Senhor Dom Vafco Luis da Gama.... (XXIU a XXV); e Prologo <A QVEM LER.>
(«Ao Leitor..) (pags. XXVI a XXVIII).
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A segunda parte não tem frontispício propriamente dito: o titulo vem encimando o

texto, no alto da primeira pagina.

Obra interessante e estimada, publicada por seu autor sob o pseudónimo de Fernão Ho-

mem de Figueiredo. Única edição que se publicou. Multo rara. Bom exemplar.

Homem de Figueiredo (Fenião). - Vejase : Homem [Fr. Manuel).

-]r,71_Homerus.—Homeri Carmina et Cjeli Epici Heliquiae. Giaece et lalinae.

I I) f^ A Cuni índice, nominum et reruni. Parisiis, Firmin Didot.. M DCCC
/ r^^ XLIII. In-f." gr. de V]ll-tí37 pags. E.

Edição estimada.

1572 LA VLYXEA.
|1
DE HOMEIlO, TRA- 1|

DVZIDA DE GRIEGO
||
en len-

gua Gaslella-
II 1)3, i_.or cl Secitla- 11 rio Gongalo

||
feiez.

1|
(Marca do im-

pressor, com a divisa: «CtiNCORDlA RES PAHV.E G[iESG\NT.») 11 Impres-

I O Jl O C^ *"" *'" '* insigne ciudad
\\
de Amiers, en casa de

\\
luan Steelsio

\\
1556.

/ O ^ CON ['RIVILEGIO.— In-8.° peq. de VIII ff. (prels.) inums. e 440 nums. na

frenle. E.

Nas VIU ff. prels. o seguinte: titulo; Dedicatória «AL SERENISSI-H MO, MVY PO-

DEROSO, 11
Y clementíssimo PRIN-

l;
cipc, y Sefior mestre, Don phe |1 \.\vv. por

la gracia de Dios Rey || de Espaiia . Gonçalo Pe- 11
rez su mas humilde criado, per-

pe- II tua felicidad, y cumplimiento 1|
de sus muy altos y muy || sanctos deseos.» ; e

.AROVMENTO
II
dei libro primero de la Vlyxea de 1|

Homero.»

No verso da ultima folha do volume vêem as Erratas.

Tradução completa dos 24 livros da Odyssea, em verso solto, efectuada por Gonçalo

Perez, pai do famoso António Perez, secretario de Filipe II de Espanha ; muito es-

timada. Edição primitiva
;
primorosamente impressa com caracteres redondos (as

peças prels.) e itálicos (o poema). MUITO RARA. Excelente exemplar, salvo uma

leve mancha de agua nas ultimas folhas.

1573 L'Iliade d'Homère, traduile en françois par Madame Dacier. A

//[ <^ O Paris, Saintin... 1817. in-í(i.°, 3 tomos de iV-4i5, 410 e 387 pags. E.

/ "^ " Tradução apreciada. Edição ilustrada com quatro bonitas gravuras, gravadas a buril em

chapa d'aço.

1574 L'Odys9ée d'Homère, traduile en françois par Madame Dacier. A

^ -^ O Paris, Chez Saintin.. . 1817. In-I6.», 3 tomos de clxx-II-296, 319 o iÇiii-

4-4-4-4-4-2 pags. E.

Tradução estimada. Bonita edição; ilustrada com XVI lindas gravurinhas, abertas a

buril.

1575 LA
II
ILIADE

|| Dl HOMERO
||
Tradotia

||
IN OITAVA RIMA ||

Dal

Sig
II
GlO, RATTISTA

||
TEBALDI

|| detto ||
L'ELICONA

|| (^f*í ||
Con li-

^íÂ Q í~^) cenza de Siipiriori.

=— ^-^ Estes dizeres vêem no centro de elegante portada gravada a buril em chapa de metal, a

qual tem na parte superior o retr. do tradutor (?). Na base da mesma portada o re-

gisto :

In RoncigUone,
\\
Per Lodouico Grignam e Loren \\ so Lupis, 1620.— In-l?."

de XII pags (prels.) iniims. e 597 nums. afóia uma em branco, final. E.

Nas XII pags. prels. as seguintes peças: portada; Dedicatória «ALL'ILLVSTRISSIMO,

11 ET II
REVERENDlSS.="o PRÍNCIPE

jl
IL H SIGNOR ||

DE
i:
DARD. ORSINC (da-

tada e subscrita : «Di Roma il di primo di Febra- 11 ro IWO 11 . . . ||
Ercole Tebaldi.»)

;

e Proemio « AL BENIGNO 11 LETTORE..
Tradução estimada ; não mencionada por Brunet. Edição rara.

1576 Iliada de Homero em verso portugiiez, por Manoel Oderico Mendes,

/' // fyXD ^^ cidade de S. Luiz do Maranhão.
||
Ediclor e Revisor, Henrique Alves de

€^'fr\ ^ Carvaltio, também natural do Maranhão. (Marca da casa impressora) Rio
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de Janeiro: Typographia Giittemberg, Praça da Constituição n.° 47. 1874.

ln-8." gr. de XL-3r2 pags., além de uma, final, de Notas ao Livro XXIV. E.

Tradução estimada. Primeira edição. RARA. Bom exemplar.

1577—Horatius Flaccus {QinHtus).—Opii (Opera) Q.Horatij Flac l| ci Poelae

amii'nissiiLii quatuor commé ||
taríís.

i|
AcronÍ3.

||
Porphyríonis.

||
Anto. Man- ^^^"í/l^C)

cíneli.
II
lodocí Basií Ascensií accurale reposilis.

||
Cúqz adnotalíoníbusMat-

Ihae i Bonfinís: & ||
Aldi Manutií Honiani a Phílologo recogni

||
tis: suisq/,

lecís ínsertis & ad finem ex integro
||
restitutis.

||
Premisse ãplissímo i vní-

uersum opus iudice.
||
(Gravura quadrangular, reproduzindo um prelo do

século XVI em acto de ser utilizado pelos impressores—marca do impres-

sor)
I!
Venundantur Parrhi

1|
siis via lacobea ab ipso Ascensio.

|| Cum gatia

& privilegio.

Tudo isto dentro de portada constituida por quatro vinhetas de interessantes desenhos,

abertas em madeira. iNo fim do texto das obras de Horatio (frente da ti. CCLXXIIII)

este colofâii :

In.presffí csí Qucrtum hscc Horuliaiia poais accinatíone
\\
ípsius, Ascensíi iit

7}obilisíimo Parrhisiorum gynmafio
||
ad Quarlnm Caten : Oclob. Anni hnius. M.

D. .V/X. (lÒlO)
II
Cutn gratia & Priuilcyio : nequis triennio próximo prwíír

||

II
ipsum^Afcensium saltem has Amwlationes de additiones

||
in nobilíssimo Fran-

L-crum retjiio imprimat.— In-fol. de VI tV. (prels.) inunis. e CCLXXXVlll.

(â88) ntims. na frenlo.

As VI ff. prels. inserem: titulo (impresso a preto e a vermelho); «Summa veheratione

obseruando atq cum prímís reuerendo domino Francisco de Rouhan
1|
Lugdunefí.

archipraesulí : & Oalliarum Primati : lodocus Badíus Ascensís cum omni obscruã
||

tia íelícitatem dícít.» (datada no fim: «Vale. Ex
|1
ofiícina noitra literária. Ter-

tium. ad Nonas Octobres Anni. M.D.XIX.») ; «Index. » (impresso a quatro colns. por

pag.); .<Q. HORATU FLACCl VITA PER 1| PETRVM CRINITViM FLQ-
1| RE.NTI-

NVM.* ; «Anto. Manei. Velíternus Pomponío Lsto Romani eloquíí princípí
|I
summas

q prudentíce víro.> ; *Ode quíd per Antoníum Mancínellum.s ; «Horatlí Venusíni

Vita per Anto. Mancínellum edita.» ; e «Dominicus Palladíus Soranus ad lectorem.»

Do verso da II. CCLXXIV em diante decorre: -MATTHAEI BO.MFINIS ASCV- || LANl

:

Cardínalís Díuí Georgíj a se- H cretís, ín Horatíanas Odas An-
|1
notatíones ad stu-

diosoru
II
Adolescentium vti ; litatem & Com j; modum.» ; e da restante parte da

mesma II. CCLXXXXl até final: «Sequuntur Annotationes Bene!|dictí Philologi Flo-

rentíni ín eíusdèn Horatíi opera.» (Remata: «FIMIS
||
Annotationu Aldi Horati"u.

quas & a Phí H lologo quodam Florentino impressas offendi- 11 mus. Anno. M.D.XIX.

vt supra.»),

Explendida edição, bela e mui nitidamente impressa com caracteres redondos, de dois

tamanhos. Não citada por Brunet.— Muito rara. Bom exemplar.

1578 Las poesias de Huracio traducidas en versos casteilaiios, con co- ^-j, ^^
nienlarios iniloló^icos históricos y filológicos, por D. Javierde Burgos. Se- _^ /pL. ^?^
gtinda edicion, refundida y considerablementij aumentada. Madiii, Librc-

na de D. Jofe Cuesta. . iS44. (Imp. de Símrcs). lii-8.° gr., 4 tomos de

XXXIV-477-I1I, 493-III, 431-111 e 39Õ-I VIII-XXXVII pags. K.

As pags. prels. V a XXII do tomo I inserem um PROLOQO do tradutor; e as X.XIII a

XXXIV a VIDA DE HORÁCIO, pelo mesmo tradutor.

Tr.idução muito estimada. E.xcelente e mui nitida edição. Belo exemplar; bem encadernado. *

lb7'J Q2uvres completes d'Horace, avec la traduction en français. Paris:

Dubuihel H Ot:> Êdileur . , . lS4õ (Impr. de H. Fournier et Ce). In-S." de

XXlV-3y2-I pags. E.

Nas pags. prels. decorre um Proemio, com a epigrafe: íD'HORACE ET DE VIRGILE.»

e subscrito -H. Patin.

//í"
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1580 CEavres completes d'Hoiace, de Juvenal, de Perse. de Siilpicia,

de Tiirnus, do Catulle, de Properce, de Uailus et Muximien, de Tibiillt;, de

Phèdie et de Syriís
;
avec la Iradiiction en franças, piibliées sous la dire-

ction de M. Nisard... Paris: Chez Finmn Diiol Frèrei, Fils et C^' . . .

M DCCC LXI. In-8.° gr. de VI-X1I-8I9-I1 pags. E.

Traduçõps muito estimadas, acompanhadas dos respectivos textos origiuaes. Excelente edi-

ção, mui nitidamente impressa.

1581 OBRAS
II
UE

II
HOIiAGIO

||
PlilNClPE DOS POETAS

||
Latinos Lyii-

cos.
II
COM O ENTENDIMENTO LITTERAL,

||
& Constituição Portuguesa,

||

ORNADAS DE HVM INDEX COPIOSO
||
das Historias, (ir- Fabulas conteudas

2) nellas.
II
Emmendadas n.'sla uUiina Impressão. || OFFERECIDO 1| AO IL-

LVSTRISSIMO SENHOR
II
MANOEL TELLES

|| DA SYLVA
||
CONDE DE

VILLAR-MAYOR, || Senhor da Villa de Alegrete, &c.
||
LIUBOA.

\\
Na Ofíi-

cina de MlGVEL MANESCAL, £ à sua custa || || M. DC. LXXXI
\\

Com todas as licenças necessárias. ln-4.'> de XII pags. (prels.) inums. e 471

nums., afora luna em branoo, final. E.

As XII pags. prels. compreendem: titulo; .DEDICATÓRIA |1 AO ILLVSTRISSIMO SE-

NHOR
II
MANOEL TELLES

|| DA SYLVA. . .> (subscrita pelo impressor MIGVEL MA-
NESCAL); .TABOA DAS ODES

|| Salyras, Epistolas, & Arte Poética de Horácio
||

com advertência, que as Odes que se naõ
II
tradusiraõ por respeito da lascívia, 1| iiaõ

vaõ nelle.» ; e «LICENÇAS,.

O copioso índice anunciado no titulo de front., impresso a du.is colns, por pag,, corre de

pag. 455 em diante.

Traduç.ão estimada. Edi(,ão rara. (as anteriores, publicadas sob o titulo de Entendimento

literal e constrviçam portvgveza de todaí as obras de..., são de Lisboa, Por Ma-
noel da Sylfa, 1639, mi-4.o de 250 ff. nums na frente; e: Ibed., Na Offic. de Joam
da Costa, MDCLXVIIl (166S) in-4.o de IV-471 pags). -Bom exemplar.

1581-A As mesmas ubras : Emendadas nesta ultima Itiipressaõ.
||
(Maioa

emblemática da Comp' de Jesus, figurando tuna rosa, a qual tern no centro

as iniciais: I H S)
\\
Coimbra, Na Ofíicina de JEZEPH (sic) ANTUNES

\\
da

daSylra. . Anno de M.CCDX VIII {s\c) (1118) \\
Com todas as Licenças ne-

cessárias. In-4.° de lV-476 pags. E.

Nas IV pags. pieis, o titulo e a sTaboa das Odes...> ; e nas 449 a 476 o «Copioso In-

dex.»

Edição também já pouco vulgar. Bom exemplar.

Obras de. . .— Veja-se : Macedo (José Agostinho de).

1582 -Arte poética de. . . Tradir/.ida, e illustrada em Portuguez por Cân-

dido Lusitano. Segunda Edição, Correcta, e emendada. (Vinheta com o

anagrania do impressor). Lisboa, Na Offic. Rollandiana. MDCCLX.WIIL
Com licença da /íf.ií Meza Cc/isuria. In-S." de XXX pags. (prels.) inums. e

255 nums. E.

As XXX pags. prels. compreendem: titulo; «Aviso do Editor Sobre esta segunda edição.';

e «Discurso preliminai' do Tradiictor.^^

Versão bastante apreciada. Edição já pouco frequente. Bom exemplar.

1583 ALyricado... poeta romano, trasladada literalmente em verso

portuguez por Elpino Duriense. Lisboa, Na Imp. Regia, .hino 1807 . . ln-8.°

peq., 2 tomos de IX-I-227 e 299-IV pags. E.

A III pag. prel. inseie uma Dedicatória «Ao Senhor Raimundo Nogueira...»; e as V a IX

nma «Prefação» do traductor.

Tradução do académico António Ribeiro dos Santos, acompanhada do texio latino. Esti-

mada Excelente edição. Pouco comum no mercado.

^O
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1584 Odes de. . . Traiiuzidas em verso na lingua poituguez?, por José

Augusto Cabral de Mello. . . Secretario da Caiuara Municipal d'Angra do /^~//T)

Heroisiiio lllia Terceira, onde nasceu. Angra do lleruismo : Typ. do Angren- /'^^^ ^
se, do Vifcoiide de Dniges. . 185S. In-8.° de 412 pags. E. /

Nas pags. 5 a IO uma PREFAÇÃO; nas 11 a 16 a VIDA DE HORÁCIO; nas 17 a 19

um JUÍZO DE ALGUNS AUTORES CLÁSSICOS ACERCA DAS COMPOSIÇÕES
DE HORÁCIO; nas 21 a 241 as ODES de Horácio; nas 242 a 403 as NOTAS; nas

405 a 409 o ÍNDICE; na 410 as ERRATAS, e nas 411 e 412 uma OBSERVAÇÃO
FINAL, DO TRADUCTOR. y .

1585 Poética de Horácio Traduzida e explicada methodicamente por Je- J^C^j^Õ C)
rouyino Suares Barbosa. .. Segunda edição. Lisboa, Na Typ. HoUandiana. /
Í815 . . In-S." do lV-26;! pags. E.

As pags. prcls. III e IV inserem uma «PREFAÇÃO.» -Tradução estimada.

1586 Satyraa e epistolas de. . . Traiuzidnsi' annoladas por António Luiz / ,•,

de.Seahrn. Porlo Cruz Coutmlw.Tijp. Commercial). MDCCCXLVl. In-H.", 2 yf0rT.^^C)
tomos de XV-3'21 II c VI-o20 pags. em iim vol. E. /

Tradução estimada. Edição ilustrada com duas boas litografias (tiradas em separado), a l.a

das quais contém o retr. de Horácio. Estão assinadas: /. A. Corrêa lith.-Lith. de

M. L. da Ct." R. N. dos Marfyres n.» 14 Lix.'.

1587-Hornius (Geoi-giusi.-GEORoI HornI ||
De

|| OHIGiNlBUS ||
AMEHIGA-

NIS
il
I.IBKI O yAT VOR.

\\
{Log:\r da, marca do impressor: uma arvore, ^ //0,-^xi

tendo ao lulo a .livisa : <iSociuta.s lltesa ») || ///lc;.7i' COMITIS,
\\
Si.mpti- o^L. ''^*^^ .O

bus Adiíiani VlaceW
\\

cl.i Ia clii (I6.'i2'. Iii 8." peq. de X pags.

(prels.) iniiius. e V82 niims. E. {perg.}.

As X pags prels. inserem : frontispício (I e II) ; Dedicatória ^ILLVSTRI, MAGNIFICO,
i; Nobilíssimo gr Amplissimo.

\\
Civitatum

|| NOVIOMA(iI, ||
ZUTPHANI.Í,

|| ARNHE-
A1I, IIMAOISIR.VrUI, liCONSVLIBVS, SEN.ATORIBVS.

||
SCABINIS, PÁTRIA 11 PA-

TlilhXS.WDOMlNlS SVIS? \\ Eorumque'\ SECRETARIIS || fidelÍ55Ímis, 1' D.D C.
i|

OEOROIVS HOKNIVS. . (III); Dedicatio.. (subscrita c datada no fim: <HAriDER-
vici.

II A'a//a«. 11
cb Id clu.-) (IV a IX); . PR^FATIO !] /ld|| LECTOREM. . (X a

XVII); e: .DE
|1
ORIQINIHVS AMERICANIS,

|| Consciiptis 1| /l CUirissimo ^ Excel-

tentissimo Fí>o H OEORQIO HORNIO. || Historiarum ac Politices in illustri Gero-||

rum Academia Professore
!|
Ordinário.» (é em verso, vem no fim subscrita: 'Amico

Summo P IIJOH. VVI ITEN.. e corre nas pags. XVIII a XX).

No fim do verso da ultima pagina do volume, como que rematando o texto, este outro

registo :-«iKODKA// BATAVORVM,
||
Typis PniLLippi de Cro-y, || Arnhemo-Geldri,

1652,.

O titulo no frontispício ó impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Obra curiosa e estimada; não citada por Brunet no seu Manuel du Ubraire, nem pelo dr,

José Carlos Rodrigues na sua B/'asíVít'«s«. -Edição primitiva, e parece que única. RA-
RÍSSIMA. Belo exemplar.

1588-Horozco y Covaruvias (D. Juan dí). - PATí ADOXAS
||
CllRISTIANAS

CON-
jl

tra las fal.sas opiíiicnes dei mundo.
|| Hechas por Don luan de

Herozco y Coiiarru-
1|
uias Arcediano de Ciiellar en la

||
sancta Yglesiade

[|

Segouia.
II
^Escudo d'armas dti D. Sebc-tian de Covarruvias Herozco, a

quem a obra é dedicala?)
j|
CON PRIVILEGIO.

||
En Segohid.

||
Por Marcos

de Ortega.
\\
Afio de 159'2. In-4.° de VIU tf. (prtls.) inums. e 231 niims. pela

frente, além de mais XII inums., finais. E.

As XII folhas prels. inserem : titulo ; Privilegio d'«EL REV,» permitindo a impressão
;

•APROBACION.» de Pedro de Ribadeneyra (datada: «En nuestro CoUegio de Madrid a

20, de lunio de 1591.*) ; mesmo escudo d'armas que vem no frontispício, o qual se repete

CT^O^ 6à
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novamente no verso da fl. 231, e ainda em ignal local danllima li, do volume. Dedicatória

a *DON IVAN DE HOROZCO^y Couiimtuias Arcediaiw de CueUar en. la
|i
saiicta

Yglesia de Segouia, a D. Seba-
\\
stiaii de Couarruuias Herozco sa

\\
herinaiw. Ca-

noiúgo dela san !' cta Yglesia de || Cuenca.^; Prologo AL LECTOR.» ; e 'TlTVLOíi
DELAS PARADO \\ xas Ckristianas. ...

Nas XII ff. finais inunis. vem a <TABLA» dos Lugares da escritura citados, e do conteúdo.

Todas as pags., exceptuando as duas da fl. de rosto, são orladas de moldura constiluida

por dois filetes i>aralelaniente dispostos.

Obra estimada, que Salva não possuia. Edição primitiva. Belo exemplar ; com o corte das

ff. lavrado em relevo, a preto e a ouro. -Multo rara.

1589 TRATADO
||
DEL \ VEHD.ADEhA Y FALS.A |1 ['ROPHECIA. 11

Hecho
por Don iuan de ílorozr o y lloiiarrmiins

j;
Arceciiano de Ciiellar en la snn-

la Yglesia
II
de Segouia.

|1
(Escudo d'armas du D. Autoulo de Cuvarruvias

^ O y Leyva) l| CON PRIVILEGIO
\\
En Segóvia.

{\
Por Iuan de la Ciiesla.

\\
Ano,

1588. In-á.o de VIÍI ff. (prels.) inuins. e ISSnums. na frente. E.

As VIII folhas prels. inserem as seguintes peças: titulo; Privilegio á''EL REV.^ para

a impressão; Visto de Fray Iuan Ronrero ; Dedicatória «Al Licenciado don Auto-
1|

nio de Couarruuias y Leyua, dei Conscjo
1] dei Rey nueslro Senor. . . Maestrescuela

y Canoni-
]|
go de la santa Yglesia de Toledo...»; outra Dedicatória: 'A DON

IVAN DE HOROZCOWy Couarruuias, Arcediaiw de Cnellar en la san- \\ta Ygle-

sia de Segouia. Fray Iuan de\\ Colmenares de la orden de sau Francisco.* ; e ^SV-

A1ARIO DE LOS^'CA-'' pitulos que se coiitienen en los libros de la\\verdadera y

falsa propliecia.>

De folha 155 a 109 decorre: 'Co:istitvcion de... Sixia V. Contra los que e.tercitan cl arte

dei Astrologia Indiciaria, y otros qualesquier géneros de diuinaciones, y co:itra los

que leen e tienen los libros que trataii delias-, precedida de texto latino.

Obra curiosa e estimada. Excelente edição. -Multo rara. Bom exemplar. -Salva, n.o

3914.

Horta (Garcia rfn).— Veja-SP : Orta iGarcvi da]-

1590— Huet (Frauí;ut»).— 'Líi fióvcilutioii philusoiiiiÍL|Utí ati di.\-iieu\ième bièolf.

O Frapments poslhtimes, suivis d'Un Iravnil sur la <.'ertitiido de rHisloiíe

óvangólique, [lar... Et procedes d'uiie Introduclion par le Docteiir Ti-

dotix. Paris: Mihtl Lévy Frèrcs.. . 1S71. lii 8.» de lY-U'7-l pags. E

1591- Hugo (TiV/or).— l.'Ane. Dixiènie Édilioií. Paris: Cahunn Lévij, Kdiícur...

(è, Q ISSU. {Quuiilin, Impri»teur].ln-8.o dvlV-ll-H-\'l-lll [r^i^ri. E.

MagniUca edição, nitidamente impressa em papel de excelente qualidade. Bum exem-
plar.

1592 Os Burgraves, Triologia porMf Traduzido livi-eniente do fran-

cez poi José Maiia de Sousa Lobo... ^i-it/'ci; Typ. de M. F. A. M.~lS5-3.

In-8.° de 182-11 pags. E.

1593 Han d'lBland, par.. . Paris: Che: Duricz et (M . . s. d. (liiip .*?í-

•) (^ mon fliii-un d Cvmp.). ln-8.° dGlV-4B9 pags. E.

Excelente edição e bom exemplar.

1594 Notre-Diitne de Paris, Par... Dizième édition, Bruxelleg, Ad. Wn-

hle)i, Iwjir.-Lih. de la Cour... 1835- Iii-8.° p^q., 3 tomos de 280, 3-2t) u

262-1 pags. E.

No verso dos ante-rostos, estes dizeres : tNouvelle Bibliothèque Économique.»

Bonita e rara edição : ilustrada com uma vinheta alegórica (comum) em cada um dos

frontispícios e com um retr. litográfico de Victor Hugo (assinado: A. Z..).- Lindo

exemplar ; com ene. contemporânea da edição.





A AMSTERDAM,
Chez Inn BTcnCc Cloppcnburcb.Márclund libraircdcmcu-

amCmlcWaaihZIblcDotcc. jMtrnuUtiiftu /J.Mj. i«i».

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.° 1599. O original

mede 282x162"™.
(Pag. 465)
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1595-

CJ

-(Euvres completes de... Poésie. I— Odes et Ballades. Paris. Mi- jO ^ O o
chaud, Édileur , 18-^3. {imprime par Bclhune et Plon). In-8.°, 2 tomos de

362 e 469pags. em um vol. E.

Excelente edição e bom exemplar.

159G Les quatre venis de 1'espvit : I.e Livre satirique.—Le Livre dra- j~9^<5
matique.—Le Livre lyiiqne.— Le Livre épique. Parts: HelzeL— Quantin,

Édileurí, Í8SI [Quantin Imprvnttir}. In-S." gr., 2 tomos de 1V-335-I. e IV-

325-1 pags. E.

Quinta edição, nitidamente impressa em papel de excelente qualidade e bastante en-

corpado. -Bom exemplar.

1597 Le Rhin. Nouvelle édition. Paris: Lccoti, Hetzel et C'«, 188õ [Imd. //4^^ O
Simon Raçon et Comp.). In-8.o, 2 vols. do IV-383 e lV-3ít6 pags. E.

Excelente edição. Pouco vulgar. Bom exemplar.

1598 Torquemada, Drame, Si.xième édition. Pti/is : Calmann Lévij, Édi- .^r// >*

ieur. . . 1S82. (Quantin, Imprimeiír). ln-8.» gr. de IV-203-V pags. E. O 5*? ^O
Magnifica edição, esplendidamente impressa em papel muito encorpado e de excelente

qualidade. -Bom e.xemplar.

1599-Hugues de Linchot (./eaiij.-HlSTOIRE H DE L.\ 11 NAYIGATION. . . A
AMSTERDAM. . . Í6Í9.

(Do frontispício damos, en folha aparte, a exicta reprodução foio-zinco(iráfica).

In-fol. de IV IT. (prel?.) iniiiiis. (incluindo a portada) o 205 (aliás 20(5, pois ^» ^ Ô?^íO(\
que a 169 está repelida) pags. nums. E.

As IV ff. prels. compreendem : portada (fl. I ; o verso em branco) ; cPREFACE |1
DE

\\

L'AVTEVR.> (frente da H. U) ; ^ ÍNDICE DES CMAPITRES •; Co/itenus e,i cesí

Oeuvre.' (desde o verso ria mesma fl. II até parte do verso da III); «ÍNDICE
\\ De

quelqttes autres Chapitres, cotitenus eii l:i Descríption de
II
Ia Guínee, Congo, An-

gola & atitresWpays d'Afriques.^ (sic) (restante parte do verso da fl. Ill); «Índice

des Figures fi: Cartes Geographiques, conteniies en ce ' piesente Oeuvre, & des en-

droits ou elles se rapportent, H pour memoire aux Relicurs de Livres.» (frente da fl.

IV) ; e uma gravura a buril em chapa de cobre, reproduzindo : nos cantos uma

vista de Goa, outra de Moçambique e duas ria ilha de Santa Helena; e no centro o

retrato (busto) rio autor ria obra-Jean Hugucs (verso da mesma fl. IV).

O texto inserto nas pags. 1 a 186 é riiviriido em C (100) Capítulos, e consta de curio-

síssimas descrições ácérca ria história, usos, costumes, comercio, etc, etc. de vários

paízes ria Ásia, Africa e Inriias Orientais ; abrangenrio os Capítulos .\CVII a XCIX
as descripções rias Ilhas rios Açores, Corvo, Flores e Terceira.

As Cartas geográficas são em numero de quatro, todas rie granrie formato (folhas desdo-

bráveis). A primeira, enriquecida de vários desenhos alegóricos rias diferentes par-

tes rio munrio, consta rie um planisferio, encimario por estes riizeres : -ORBIS TER-
RARVM TYPVS DE INTEGRO MULTIS LOCIS EMENDATUS auctore Petro

Planeio 1594..

As curiosíssimas estampas (trinta e seis) que arioin^m e muito valorisam a obra, re-

proriuzem plantas e vistas rie varias ciriaries; usos, costumes e trajes rie riiversos

povos, e também muitas espécies rie vegetais e rie frutos das varias regiões que o

texto descreve. A I.a insere uma planta panorâmica ria ilha de Moçambique e

seus contornos ; a 6.a uma planta de Goa e seus arredores ; a 7.a o mercado da

mesma cidade; a 11. a portuguezes transportados em palanquins (cobertos e desco-

bertos) ; a 25.a o rei de Cochin sob um elefante ; e a 35.a uma planta ria Ciriade de

Angra, na Ilha Terceira. Todas as estampas são gravadas a buril em chapa rie co-

bre, e algumas estão assinadas: Joaities a Doetecomius iunior fecit.

Obra importante para a história das conquistas e comercio rios portugueses no ultra-

mar no século XVI; muito estimada. Bastante rara no mercado. Bom exemplar.—

Brunet, Man. du libr. (Supplemenf), tomo III, coln. 1091.

30
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1600— Huguet (R. í".)—Ttrrilles cimtiments des révolutionnaires enneinis de

Õ^ réglise, depuis 1779 jusqu'en 1872
;
par. . . Troisitme édition, considéra-

Ijlemenl aiigmentée. Avec une l.etlre de Monsegneur Meciirelli. .. Paris:

yye IJèjis Hvfíet et C'^ . . . íS/?. In-8,o de lV-575 pags.

1601— Humboldi {Alexandre de).—Cosmos. Essai d'une deseriplion physique dii

<7 /-^ js • Monde, par... Traduit par H. Faye... et par Ch. Galusck. Bnixelles. C.

J Q fT. C^ CJ fjr f^.QYfigni^ Lihraire-Éditcur . , . 1851-59. (No verso dos ante-rostos: Impr.

de J. H. Briard, e outras). In-8.o, i lomos de XVIII-Í09, XlI-436, VIII 763

e V11.S06 pags., em 3 vols. E.

Os tomos UI e IV são de Paris, Oide et B.iudry («Imprime par E. Thune et C'^», e tj.

CIaye>, respectivamente).

Obra importante, curiosa e muito estimada.

1602— Huylenbroucq (.4/;)/ionse).— Vindicaliones Adversus Famosum Libellum

/'^ appellutum Tuhíim alteram Sine ulla Approbalione aut Facuitato. Ficto

nomine E'iitam Anno 1714. (Vintieta ornamental). Bruxellns : Ex Typogra-

phia Anionii Claudinol Bibliopohe sub Signo Sancti Paxdi. MDCCXV. Cum Fa-

cullale, Approbati.ne, <&(. ln-8.° de X-YI-II-348-1I-148-IV pags. E.

Obra curiosa. Excelente edição. Pouco comum. Belo exemplar.

^^ c

-)603-lgnacia (Sor Mnrgarida). —APOLOGIA A FAVOR DO R. P. ANTÓNIO
VIEYRA DA COMPANHIA DE JESU DA PROVÍNCIA DE PORTUGAL, Por-

^ ,, que se desvanece, e convence o Tratado, que com o nome de Cruis es-

1 Ò^n- ^ C) creveu contra elle a Reverenda Senhora Dona Joanna Ignez da Cruz. Re-

ligiosa de S. Jeronymo da Província de México das índias Occidentaes.

ESCREVEU-A AM... LISBOA OCCIDENTAL, Na Olfic. de BERNARDO
DA COSTA, Anvo 1727. . . in-4." de XII IT. prels. inums., e 188 pags. E.

As XII ff. prels. inums. são para: ante-rosto ; frontispício; DEDICATÓRIA; prologo AO
LEYTOR e LICENÇAS.

Aíribuida tanibcm ao P. Luiz Gonçalves Pinheiro, irmão da inculcada autora.

Apreciada e não vulgar.

1604-lllescas & outros {Gonçalo de.)—HISTORIA || PONTIFICAL, ||
Y CATHO-

LICA, EN LA
II
Qual se contienen las Vidas, y liechos nota- || bles de to-

dos los Summos Pontífices Romanos. Con el discur
1! so dela Predica-

cion Apostólica. Y el estado de la Iglesia Chri-
||
stiana Militante, desde que

I ô^ /\M C) C> CHRISTO nue-
|| stro Senor nascio, hasta nuestros

||
tienipos.

||
CON MAS

/U '^'iX. VNA BREVE RECAPITVLACION DE LAS CO- 1|
sas de Espana. Y la des-

cendência de los Reyes delia. Dende Halarico Primero, ||
hasta Don PHI-

LIPPE SEGVNDO miestro Sefior.
||
COMPVESTA Y ORDENADA POR EL

DOCTOR... Abtad de S. Frontes y Beneficiado de Duenas.
|1
DIRIGIDA A

LOS MVY ILLVSTRES SS. DIPVTADOS
||
dei Reyno de Aragon. Nueua-

mente por el Consejo Real, vista y examinada, y por orden dei Consejo

,
de la Sancta y |!

General Inquisicion corregida, y limada. Y' por el mismt)

Author en muchos
||
lugares anadida en la quarta Impression.

|1
(Escudo de

Aragão?)
||
EN ÇARAGOÇA

\\
En casa de Domingo de PorUnarijs Vrsino.,,

M. D. LXXXIII. (a 167«). . . In-fol., 6 gr. vols. E.
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A segunda parte dn obra, escrita pelo mesmo autor, é Impresso cii Bafcetona eti casa Se-

bastiaii de CormeUa... Afio M D.LXXXXXII. (1602); a Terceira parte, escrita por

Luís de Bavia. En Madrid, Por Melchor Sanchez, Aiio 1652; a Quaita parte, com-

posta pelo mesmo Luis de Bavia, Efi Barceíona, Por Sebasiian de Cormetlas. ,. Afio

M. DC. XXI ; a Quinta parte, por Fr. Marcos de Ouadalaxara y Xavier. Eu Madrid,

Por Melclior Sanchez, A^io 1652 ; e a Se.xta parte, ordenada por Juan Banos de Ve-

lasco, En Madrid : Por Eraiicisco Sanz, Ano 1678.

Os títulos das i)artes l.a, 2, a, 3. a e 5. a são impressos, a linlias e palavras alternadas, a ver-

melho e a negro
; e o da 6.a está emoldurado por cercadura de composição tipogiá-

fica com peqs. vinhetas de ornamento, simetricamente dispostas.

Obra estimada, e que dificilmente aparece completa.

Illusirium poetarum Flores...—Veja-se: Mirandulam {Octatinm).

1G05— Imbert-Gourbeyro (.4.)—Les Stigmatisées. I. L')uise Lateau, de Bois-

-d'Haine, Síjeur Bernard de la Croi.s, Hosn Adriani. Christine de SUimbele,

par le Docteur... 2." édition, ['aiU: Patine... 1873. In-8.o de VIlI-XX-310

pags. E.

Encadernada juntamente, esta outra obra : «BIOGRAPIilE de Louise Lateau, la stigmatisée

de Bois d'Haine, d*apiès les dncuments autheutíques. Par Henií Van Leey. Quatríème

édition. Paris.. Casterman, 1879.H In-8.o de 298 pags.

1C06— Imperialis (Joannis).—Mvsaevm Historicvm
||
et Physicvm

||
Icannis CP ^

Imperialis
II
Phil. et Med. Vicentini. || In Primo Ilkistriíim literis uiror

||
/f /í- OO

imagines ad iiiuum expressos
||
conlinentur

||
Additas Eloqijs ervndeu

||

uitas, et mores notantibus.
|| In Secundo animoruni imaginines, siuô || In-

geniorum natiire, dilTerenties,
||
causes ac signe physicé

||
perpendunlur.

II
Adeo vt artis EXACT16S1ME

||
loco possit esse, dignoscendi || ad quam

quisq arlem,
||
ac scientiam sit habitiom.

Todos estes dizeres, abertos a buril, vêem no centro de artística portada alegórica, lambem

gravada a buril, em chapa de cobre. Na b.ise da mesma portada o registo:

Venetijí
||
apud Juntas

\\
An. M.DC.XL. (1040) \\ Supciionim permissu. In-4.°

de XVl-222-VIII-2l9-XXIIpags. E.

Na pag. 222 da segunda ordem de num. e na ultima do volurae a marca dos célebres im-

piessores venezianos—Juntas, e este outro registo : «VENETIIS, M. DC. XL. ||
||

APVD IVNTAS.»

Obra interessante e estimada, sobretudo devido aos 57 belos retratos de que está enrique-

cida, os quais são primorosamente gravados a buril em chapas de cobre. Entre estes

retrs. há o do autor da obra e os de diversos escritores e outros vultos notáveis con-

temporâneos da publicação. -RARA. Belo exemplar.

1607-INDEX LIBRORVM
||
I-'Ii()HIBITORVM, CVM REGVLIS

||
confectis per

Paires à Tridenlina synodo
||
delectos, autoritate Saiictifsimi Domini W ^ //

noflri Pij. II. Pont. Max,
||
compobralus.

||
.Nuno recens de mandato llluí- /yl^^^y^C, ^^

triif. ac. Reiíeiédifs. D Georgtij
||
Dalmeida Metropolyt, Archiapiícopi Oly-

lipponéfis, toliusq;
||
Lufitanicae ditionis Inqiiiíitoris Generalis in liicé edi-

lus.
II
(Escudo d'armíis de mfsmo Arcebispo, gravado em madeira)

|1
Addito

eliam oUero índice eorum Libronim qui in his Portiigaliae
||
Regnis prohi-

bentiir, cvmi per mullis alijs ad eandeni Libronmi
j]
Prohibilionem spe-

ctanlihiis, eiiisdem quoque llluftriís. ac
||
Reueiendifs. Domini iiiílu.

|| Oh/-

fippone excttdebat .intoniiis Riberins. 15SI. In-4.° peq. de 44 pags. nums. na

frente.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha o titulo que fica transcrito ; nas ff. 2 a

4 uma Bula de t PIVS PAPA. IIU.
|| AD PERPETVAM REI 1| MEiMORlAIW.. (da-

tada e subscrita no fim: ~Datum Romv, apude SancturnW Petrum, fab anmtlo Pif-



468 CATÁLOGO DA LIVRARIA

catorís, die xxliii.
\\ MartlJ. M.D.LXIIll. Pontijicatus

\\ Noftri Anuo Quinto. 11 Aiilo.

Florebellus, Lauellinus.>); nas ff. 5 a 13 o • PRAEFATIO H //í Indicem Libroram prohi-

bitorum, confcctum || à Deputatione Tridcntince Synodi, Reue- || rendi Patris Fratris

Franclfci Fonríj,\\Ordinis Fratrum Prcedicatorum...^, e Regulde Indicis ; e nas

14 a 44 o INDEX, que começa pelos Autores primae classis; e que remata, no verso

da ultima fl., pelo trivial «FINIS».

Com numeração própria, segue-se

:

-CATALOGO
II
DOS LlVíiOS OVE SE

||
prohibem nefles Regnos & Se-

nhorios de
II
Portugal, por mandado do Illiiftcilsimo

|| & Ileiíerendilsinio Se-

nhor Dom loige
jl
Dalmeida Metropolytano Arcetiípo de

1|
Lisboa, Inquifi-

dor Geral, &c.
||
(Escudo d'armas do mesmo Arcebispo)

||
^r^ Com outras

covfas neceffárias á nuiteria da Wprohilição dos Livros.
||
IiiipreíTo em Lis-

boa per António Ribeiro imprtílor
||
de fua Illuftrifsiina & Reuerédifs. Se-

iioria. 1581.

—

In^." de 4't pags.

—

As dttas partes em nm rol. E.

Na frente (o verso em branco) da piimcira folha o titnio; na fl. II e frente da III uma
Provisão do Arcebispo D. Jorge de Almeida; do verso da mesma fi. 111 até á fl. 10:

«Regras do Catalogo Tridentiiio em lingoagem, sem as faltas que as outras traziaõ na

trasladação.»; e da fl. 11 em diante: «ESTES SAM OS LIVROS QVE AGORA se

prohibem nestes Regnos.» Terminam no verso da fl. 44 pela assignatura de Frey Bar'

tholomeo Ferreira, que, segundo Inocêncio, foi o coordenador do Catalogo.

Excelente e mui nitida impressão; todas as pags. adornadas de moldura constituída por

dois largos filetes. Letras iniciais de desenhos de fantasia, gravadas em madeira.

Edição muitíssimo rara. Magnifico exemplar.

1608-INDEXlI LIBRORVM PRO ||
HIBITORVM,

[|
CVM REGV-

||
lis confe-

clis, per Patres à Triden
||
tino Synodo delectos.

||
AVGTORITATE PlI UlI.

, PRIMV.M
II
Editiis, poflea vero a Syxlo V. auctus: || ET NVNC DEMVM

) O 041 OO ^'^'^" CLEMENTIS PP. VlII. Iliuflu rtgnitus, & publicalus,
||
ÍNSTRV-

^^ '^ CTIOSE ADIECTA. ||
De exequendae prohibitionis, deq, íincerè eme

|1 dandi,

& impriniendi libios ralione.
||
IMPRESSVS DE M.ANDATO IL 1| luítriíl. ^

ReuerendiíT. Domini D. Arilonij
||
de Matos de Norogna EpifcopiHel- 1| uen-

ris, Inquifiloiis generalis ||
Lulitaniae, ^j. ||

OLISIPONE.
D
Apud Petrum

CraesheecL
||
Aiino M.D XCVII. (lõGl). || Expenfis C/iiiftophori Orlegce Hi-

bliopulw. In 4 ° peq. de XXVII ÍT. (prels,) inums. e 73 riums. na frente. E.

Nas XXVII folhas prels. as seguintes peç.is : titulo (fl. I); Carta de provisão de D. António

de Matos de Noronha, bispo de Elvas (datada e subscrita no fim : «Da
|| da cm Lisboa

fob nolfo final, & lello, aos 11 12. de Dezebro de 1597. Bertolomcn Fer- 1| nandez fecre-

tario do confelho geral a fez.
1] O Bifpo Inquifidor gerai.'') (ff. II e III); Bula de

<CLEMENS 11 PAPA VlII. || Ad perpetnam lei memoriam.» (datada e subscrita no fira:

^Dat. Tufculi, Sub Annulo PiS-\^catoris, Die 17. Octob. M.D.XCV. Põtificatus\\

noftri anno 4. M. Veflrius Barbianus.») (IV e V); outra Bula, de «PIVS PAPA III
|1

Ad perpetuam rei memoriam.» (datada e subscrita no fim : <Dat. Romce apud S. Pe-

tru fub Annulo
|1 Pifcatoris, die xxiij. Martij MDLXIIII.

II
Pontifícatus noftri ano

Quinto.
II
Antonius Florebellus Lauellinus.' (de fi. VII a paite do verso da IX) ;• PR,í-

FATIO||lN INDICEM
II
LIBRORVM PROHI- 1| bitorum.» (da restante parle do verso

da fl. IX a parte do verso da XI); -REGVLAS» (da restante parte do verso da fl. XI

até final do verso da XV): «OBSERVATIO. (Je fl. XVI até patle da frente da XVIII);

«INSTRVCTIO.» (de fl. XVI até paiie da frente da XVllI); .INSTRVCTIO EORVM
llqui libiis tum prohibendis, tum ex- 11 purgandis, tum etiam impri- 1| mendis, diligen-

lem, ac fide
|| lem (vt par efi) operam |1

funt daturi.» (XIX); .DE PROHIBITINE LI-

llbrorum.» (da fl. XX até parte da frente da XXIV); e .DE IMPRESSIONE LI-
1|

brorum.. (da restante parte da fl. XXIV até á XXVII.)

Nas 73 folhas numeradas o «INDEX AVCTORVM ET LIBRORVM PROHIBITORVM..
que remata com o usual «FINIS.., seguido da assinatura autografa de Fr^" Pe-

reira. Qualificador, e Revisor do Conselho Oeral da Inquisição.
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Edição MUITO RARA. Bela impressão: todas as pags., exceptuando as duas primeiras,

são emolduradas por cercadura impresa com peqs. viuhetas oruamentaes, simetricamen-

te dispostas.

1C09— índia, Etiópia, etc. — €>(!:• ftn yrortiuí pír ítnrtugn- !l Ifitfrs i pbin...

{Do fiontispicio damos a seguinte exacta reprodução fon-zincográfica) :

0(£n^ piotíme p^ p^oítusa
Icnfeeíãndla (Etbíopia.t alii^

oUct^Mbm tcrrie.

oo

(O original mede 1-JÕX90"""]

In-4.° de 4 folhas sem numeração, rubricas ou chama-ias. E.

Na frente da primeira folha o titulo ou frontispício acima reproduzido em «fac-simile.»
;

no verso da mesma H. a gravura de assunto"sacro'que se vê no rosto do opúsculo,

com a differença de se encontrar aqui entre três vinhetas ornamentais, de desenho
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mais ou menos semelhante ao das duas que cercam ali a mesma gravura ; e nas se-

gunda, terceiraje^quartafff. o texto da Relação, encimado pelos seguinte; dizeres ou

sub-titulo, que damos^em reprodução foto-zincográfica

:

iCopía amrã^ãrcmm nouitcr
gíftaruiTi rcr ftrtnilTimu regem pMtígalíc míITa tp Romana curta Sc
quitur ít De verbo sd vcrbu píoídar gut notaríus infra fcnpfus ín fins
/idetnfatit.

^ íStíia pjorrmc c poJtugalcn (n (ndía.etbíopía t altjs oiíftalib» fnrC
afereni(rimo£manuclcpo!cus4lieregcâd.-R.o.t). Ó./Êpm. poífueil
íacroranrreTRo.ec.tardinalf portugalcnmifTa.lCceiufdcmlintiCardí
palie mãdaro bonoJabilie virí 'Jictri alfonfi malberco Ocfrctof corro
rísateiufdcmciomini/CardinalispjcfatlcapcIlaniinduIlríaí c«r»
ciíoHíin vjbc impjcfla.

(O original mede SSXSiQ'""')

A seguir ao texto, e como remate, os dizeres, registo do logar, nome do impressor e c',e

data da Impressão e gravurinhas que se lhe seguem, de que damos a reprodução

foto-zincográfica

:

i^^^ropMfTum toloníe 2lnn* on<-:S?>.««íif$. -

"^zima 0(C mcnfie ^^cbzuarí; g me ^oannem

A impressão foi executada com pequeninos caracteres QÓTICOS e a composição abrange

uma só medida.

Segunda e RARÍSSIMA edição deste interessante opúsculo, no qual são sumariamente

relatados alguns dos mais notáveis feitos d'armas dos portuguezes em terras do

Oriente (Mombaça, Cananor, Cochim, etc.) no ano de 1505.

O exemplar que expomos á venda encontra-se perfeitamente conservado e com óptima

encadernação de carneira íina, executada no século XVIII.

A edição primitiva, publicada sob o mesmo titulo, saíra dois mezes antes, em Roma.

Consta de um 4.» de VI ff., e o registo final da impressão reza assim:

I Jmprrfrunt llonir ;írr ^onínifiii gcftclífii ^n-
ll
110. p.rrrtrui. gic.

uij iiiíufiâ lloutinbrts.

Os exemplares são da mais extrema raridade: um existe na Biblioteca Nacional de Pa-

ris : e por êle foi efectuada, já no presente século, e a expensas do Dr. Eugénio do

Canto, de Ponta Delgada (Açores), a seguinte reimpressão:-



AZEVEDO - SAMODÂES 471

'GEsta proxime per portugalen || ses in índia: Ethiopia: alijs|| orinetalibus (sic) (1)

terris. (No fim: " f^ Impressum Rome per Joatmem Besicken Ait-\\no, M.cccccvi. Die.

vlj. mensis Nouembris.»

In-4.o de VI ff., vindo no verso da ultima (que na edição original está toda em
branco) os seguintes informes e registo da impresfão :— «O original que serviu para

esta reimpressão existe na Bibliotheca Nacional de Paris (reservados) oy 51>- A edi-

ção é de 60 exemplares destinados só a offertas.i — «Acabou-se esta reprodução na

Imprensa Nacional de Lisboa, aos 16 de Setembro de 1906.>

Ainda no mesmo ano em que foi publicada a edição a que pertence o nosso exemplar,

apareceu est 'outra reimpressão :-Ata/-e/;i*er^ú?, per Joannem Weyssenburgèr, 1507,

in-4.0 de 4 ff.

Brunet, no seu Manuel da Ubraire, registando a edição original e as duas reimpres-

sões, dá a relação como anónima: porém o dr. Philipp Paulitschke, a pags. 13 (n.»

5) e 101 (n.o 1011) da sua «Die Afrika-Literatur in der zeit von 1500 bis 1750 N. Ch.

(Vden. BfoKarl Prochaska in Teschen', in-8.o de 1V-V-122-I pags.), menciona-a sob

o nome de Francisco de Almada, a quem, por esta forma, a atribui.

1610-INDEX
II
AvcTORVM dãnat.e

||
memoriae,

||
Tvmetiam LiBnonvji.

||
qiiiuel

simpliciter vel adexpiírgationé vsqiie prohi- ||
bentur, veldeiiiqiani expiír- ^ a^ /'

^

gati permiMimliir. '', Editvs avctobitate
Ij

III.'"' Domini 1) Ferdinandi Cy (-' CW\,^ Q
Martins Masearegnas

||
Al}.'arbioniiTi Kpisco|JÍ, Regij status Consillarij, ac

Regno-
II
mm I.iisitaniae Inqiiisitoris Generalis ||

Etin paRtes tbes dis-

TBiBV- II tus, quae proxime seqiienti pa-
||
gella explicnlé coiisentiil.

||
De

CONSUIO SVPRBMI SENA |1 TUS S."e GBNEBALIS InQUISI
||
TIONIS LvSITANLE

II
Vlysip. cu faciílt. Er ofjicina Pelri Craesbeck 1624, In-fol. de elegante por-

tada, XII ÍT. íprels.) inums. e 1147 pags. niinis., além de il iiuinis. e

tima em branco, fin:iis. E.

As XII ff. prels. compreendem: titulos das três partes em que o INDEX è dividido;

«Provisão do Bispo Inquisidor Oeral (em portuguez)> ; Bula de "CLEMENS PAPA
VIII.

II
Ad perpetuam rei memoriam. ^ (datada e subscrita : <Dat. Tusculi, sub Annulo

Piscatori die 17. Octob. M.D.XCV. Pontificatus nostri anno 4. 1| M. Veftrius Berbia-

nus.); Bula de «PIVS PAPA Ull.
\
Ad perpetuam rei memoriam, (subscrita: Anto,

nius Floribellus Lauellinus.«) ; «IN ÍNDICE EM LIBRO- |iRVM PROHIBITORVM
CONEE-lltum á deputatione Tridentiníe Synodi.»

No fim este outro registo: «VLYSSIPONE. ;; Ex ofiicina Petri Craesbeeck, Regij Typogr.

II
Anno M.D.CXXIIUI..

A elegante e artística portada alegórica, primorosamente gravada a buril em chapa de

cobre, tem no centro da base o escudo d'armas do Cardeal D. Fernando Martins (?).

Este curioso Index dos livros proibidos é o mais completo de quantos se publicaram em
Portugal. Estimado e muito raro.

16H— Index librorum prohibitorum jiixta exemplar romaniim jiissu Sanctissi-

mi domini nostri editum anno MD CGXLI. Accessenint siiis locis nomina Z'')'^(}/O (-^

eorum qui usque ad hancdiem damnati ftiere. (Armas pontifícias^. Mochli- ^'^

nice. Dessain, sucmísor P. J. Hamrq... ilDCCCLX. In-S." de XLVIII-348

pags. E.

Informação de direito com qve se satisfas... — Veja se : Martins de Se-

queira.

i612— In Memoriam. 1394-1894, talent de bien faire. (No verso dá folha do ^jh^ 0~Õ
frontlspicio:) Direcção litteraria Manoel do Moura—Oliveira Passos. Dire-

(1) Esta incorrecção ou gralha tipográfica provinha já do original que se

piava.
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cçfio artística—Nunes Santos. Typographia Piveira & Cunha... Porto. Co-

meçmi-se a factura d'este Allum em 19 de Ferertiro de iJDCCCXCIV. In-fol.

de 3o pags. B.

Publicação interessante, colaborada, em prosa e verso, por algum dos melhores escri-

tores contemporâneos.

A parte artística, também muito notável, é dos mais babeis e apreciados artistas do

tempo, entre os quais se destacam os seguintes: Bordallo Pinheiro, Condeixa, Al-

meida e Silva, Carlos Reis, Nunes Santos, etc.

Innocencio — Veja-se: Silva {Inocêncio Franciíco da).

1613— Instituições Christãs.— S ind. de logar de iinpresfão ; 5 de Janeirode 1S83

a 20 de Dizemhro de 1885. In-8.° t;r , Ires anos im igual num. de vols. de

Jji 6 O 344IV-353 ; 438-38Í (faltam as pags. 1 a 32 desta numeração) e II-400IV-

384 pags. R.

Nas duas Series do terceiro ano ha um frontispício em que se lêem estes dizeres: •INS-

TITUIÇÕES CHRISTÃS .REVISTA QUINZENAL
II
RELIGIOSA, SCIENTIFICA E

LITTERARIA
II
ÓRGÃO DA ACADEMIA DE SANTO THOMAS D'AQUINO II

NO
||

SEMINÁRIO EPISCOPAL DE COIMBRA 1|
PUBLICADA COM APROVAÇÃO DO

EX.mo REV.mo SR. BISPO CONDE
I|
D. Maxi-el CoekIía de Bastos Pisa 1| SOB A

DIRECÇÃO
II
DO

II
ARCEDIAGO ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA

|I |I
lII ANNO

l.a SERIE
II
(Vinheta ornamental) || COIMBRA ||

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE \\

IS85.'

Publicação de certo interesse. Colecç.io completa? Bom exemplar.

. <-. itil4- Institutiones júris canonici, publici et piivali a'\ usum scholarum ac-

•iÇC o commodafa', auctore R. de M. P(iyisii.-< : Apud Jacobnm Lerojfre et Sócios...

MDCCCLIII. In-S.o, 2 vols. de XV 1-583 I e IV-642 pags. E.

1615— Instrucção de Ceremonias ern que se expõe o modo de celebrar o sa-

, , crosanto saciificio da missa, assin) rtzada como cantada, conforme as ru-

/<5^ O O bricas do Missal romano... Por imi Sacerdote... Nova edição revi.sta e

augraentada. .. Porto: Cruz Coutinho, lS7õ. In-S." do Vl-224 pags., uma 11.

desd. e uma estampa. E.

1616 — Instrucção de principiantes, o novo Metliodo de se aprenderem as pri-

meiras leiras, para uso das escolas da Congregação do Oratório na Casa

/f^ Ó O de N. Senliora das Necessidades, Ordenado pela mesma Congregação.
' Lisl/oa: Sa Regia Ofpcina Tijpografica. M. DCC. LXXX... In-8." peq.

de XXVIII-466-l pags. E.

Instrvcam |1
& aduerlencias pêra meditar a pai

1|
xam de Cliriflo, ..—Veja-

se : Loarte (P. Gaspar).

1617— Instructlons liisloriques, dogmaliqiies el morales sur les principales fê-

, . tes de rÉglise, par un Directeur do Séminaire. Nouvtlie édition, Augmen-

/(jíí. 0~C> lée de pluisieurs Lislruclions, et d'iino il7édíía/ioít jourchaque jour de

Fête. . . Paris, Leccffre el C.''« . . . í850. In-S.", 3 tomos de XXXII-519-I, IV-

531 e 11-464 pags. E.

Isabel (Sanía)— Veja-se : SancHssimce fíegtnw Elisabelha: . .

,

CEStintrnrio Srl urncrublc Bnrnii
||
mirrr guiiS patrício...—gíuiUn, 1520.

Veja-se : Vartliema {Ltidot i;o).

1618-ltinerarium Pro- ||
VINCIARVM |1

Antonini Augustl. || Vibius Sequester de

Fluminú, & alia- 1| rum rerum nominibus in ordinem ele-
||
mentorum di-/c^â^ú
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gestis.
II
P. Victor de regionibus urbis Roniae. ||

Dionisius Afer de Silu Or-

his Priscia- 1| no interprete. |1
Opuscnla praescripta quae & iucunda, Õ*

necessária
II
scitu plurima ccmplectunliir, non inuenustis typis nuperjj

excusa, & in graliam studiosoruni, ad exemplar Aldi- 1| num diligenter

emendala fiiere.
||
'Marca gravnda do impressor)

||
LVGUVNl

\\
Apud Hw-

redes Simoiiis Vincciítij. In 8.° yeq. de 206 pags. e uma foltia final, in-

serindo apenas, a meio da frente, uma peq. marca do impressor (figura

o santo Sudário). E.

Na pag. 206, a lematar ao texto, o seguinte registo de logar e de data de impres-

são: .Lugduni £.VCr£)£B/17"l| Mathias Bonliomme.»

Obras interessantes e muitíssimo estimadas. Formosa edição. Multo rara. Belo e.vem-

plar.

1619- Ivo (Pí'd)-c-)-CONTOS || POR ||
PEDI.O IVO || POnTO \\

TYPOCnAPHIA
DA líE VISTA

II
Rita du Correio n." 80

\\
1S74. In-S.» de 200-111 ppgs E.

Apreciada. Edição ptiinitiva. Pouco conutni.

^•^^b

1620- Jacolliot (Louis)—La Bible dans L'Iiide. Vie de Kzeus Cliristna, par .. ^i^/) /-~^

Paris; Lacroix, Verboeckhoven et C.. . 1873. In-S." gr. de lV-391 pags.

Les fils de Dlen, par... Pari$: Laeroix et C... 1873. {ímpr.

Evgène Hfutie...). In-8.° de lV-362 pags.

—

Ai duas obrat em um vol. E.

1021 Christna et le Ctirist, par... Lingam — Spirilus Sanctus—Ptiallus— /)©á^ O
Priape— I.e Cygne de Lõda— [,a Colorabe de Maiie. Paris: Laeroix etC ... '

1874. In-S." gr. de IV-380 pags.

Histoire des Vierge?. Les peuples ti les Coiilirients dispanis. Pa-

ris: Laeroix et C. « . . . 1874. In-S." gr. de IV-36S pags.

—

As dvas obras em

um rol. E.
íTs _/y

1622 Les léglslateors religieux. Manou— Moise—Mahomel, (ar... Tra- =-:C'^
dilions religieuses comparées des lois do Manou, de la Bilile, du Coran,

dii Rituel Éijypticn, du Zend-Avesta des Perses et d»'s Traditiones Finnoi-

ses. Paris: Laeroix el C.ie... 1876. In-8.° de lV-Ill-480 pags. E.

1023 Le spiritisme dans le monde. L'lnitiation et les scienccs occultes

dans linde el chez lous les peuples de 1'antiquité. . . Paris: Laeroix el

C.ie . . 1875. In-S.o gr, de lV-3ij4 pags.

Fétlchisme— Polythéisme— Monothéisme. La Genèse de THuma-
nilê, par. . . Ibi., ili., 1875. In-8.° du 356 pags.

Genèse de rilumanité. Fétictiisme, Polythéisme, Monolhéisme,

par... Patis: Laeroix et C'^, i876. In-S.° de IV-386-I pags.—^s três obras

em um vol, E.

1624 Les tradltions indo-asiatiques, par... Patis: Laeroix et O'...
me. In-8.» de IV-368 pags. E.

1025—Jancigny (A. de B. Be).— Histoire de 1'Inde ancienne et moderna, el de

la confédéralion indo-brilannique, depuis leurs origines jusqu'a nos jours, V> "^ 2)

par... Paris: Édition Hetzet, Lihrairie Mognin, Blanehard et Compagnie . .

.

/^i-<O

^ÁS-z>
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Í85S. {BriiXtUes—Typ. (U Ve J. Yan Bvggenhovãí). In-8.o peq. de 371 pags.

e cinco ff. (desdobráveis) com mapas eslalisticos. E.

Nas pags. 5 a II um <AVANT-PROPOS,»

1626— vJanet {Pmd].—Ihilosnphie de bonheur, par.,. Paris: Michel l.évy Fré-

res. . . 1863 (Imp. Simnn Rai-on'et Comp.). In-8.° gr. de XVI-439-I pags. E.

Nas pags. prels. V a XVI um «AVANT-PROPOS .

1627— Janin {M. JiiZes).—Conles iiouveauy, par... Brvxelles. Hauman et Comp',

ÍJL Ô o iS35. (/mpc. rfp í/. íítw;/). Iri-8.0 peq., 2 tomos de lV-2511 eIV-270i pags.,

/ ^^ em mil vol. E.

4«« c o

5-/5-^

era um vol. E.

1628—Jardim portuense. Ensaio de iim jornal popular de cultura, acli-

raalação nomenclatura, vulgarisayão e commercio das plantas tanto eco-

nómicas e industriats, como de recreio e ornato. Dirigido por L. A. P. da

S. com o obsequioso auxilio de mui illustrados entendedores e í-ídíosos do

paiz. 1." Serie; e 2 nums. com 32 pags., a 2." serie, cm um vol. E.

Publicação mensal, 110 geucio, interessante; iilustrada com 7 belas estampas coloridas, re-

> produzindo outras tantas espécies de flores; e sete litografias a preto, todas tiradas

aparte.

O 1.0 numero saiu em Outubro de 1843, e o ultimo em fevereiío de 1845. -Colecção com-

pleta de tudo quanto se publicou. Belo exemplar. RARA.

1629— Jardim sagrado a onde todas as flores sam maravilhas, regadas com as

^ a /— j^ correntes, que manam da Penlia mislica, Maria Santissimn. Dividido em
j;y</ '^ '-^ ^'^ quatro Quadros, sendo seo cultor hum eremita de N. P. S. Agostinho, na-

tural de Caparica. Primeiro quadro. Em que dispõem dez Maravilhas. Lis-

boa Occidental : Na Ofíic Fila Ca/sii-ina. Aiino M.DCC. XXXVI. Com todas as

licenças necessárias. In-i." de XXVIII pags. (prels.) inums e 485 nimis.,

finais. E.

As XXVIU pags. prels. inserem: titulo; .DEDICATÓRIA.; .PROLOQO AO LEITOR..;

«LICENÇAS..; e lista das «MARAVILHAS
1|
que coutem este primeiro Qu.idro,>

1630—Jay (.W. J.-L.). —Traitê des conseils de famille des tuteurs, subrogés-tu-

teurs et curateurs et des conseils judiciares. Par . . Paris, Jotéerl... ISA6.

ln-8.° de 415 pags.

1631— Jeronimus (S.)—EPISTOLAS
1|
DEL GLORIOSO |1 DOCTORDE LA YGLE-

SIA, 11
SAN GERONIMO.

|| REPARTIDAS EN SEIS LIBROS,
1|
para diuersos

Estados.
II
TRADYZIDAS EN LENGVA CASTELLANA

||
por el Licenciado

Francisco Lopez Cuesta.
i|
(Marca emblemática da Comp. de Jesus, tendo

no centro as iniciaes -.IH S) \\ CON PRIVILEGIO.
\\

|| En Madrid,

por Luís Sanchez, Aiio de 1613. In-4.° de X IT. (prels.) Inums., 261 nums. na

frente, e mais 111 inums , finais, de «TABLA DE LAS EPIS-
i|
tolas.» E.

As X folhas prels. compreendem : frontispício ; «TASSA. ; .APROVACION.» ; .Suma dei

Privilegio»; 'Erratas^; «.PROLOGOU ai Letor..; e «ADVERTÊNCIAS
||
para el Le-

tor.»

Tradução estimada. Edição RARA.

Jesus [Fr. Ambrósio de).—Sermam feito no Avio da Fee de Coimbra...

1621.—Veja-se: Aulos de Fé {Sern.ões dej.

1632-Jesus (Fr. Raphael de).'-CAS-£RlOTO ||
LYSITANO

|1
PARTE L H ENTRE-

PRESA, E RESTAVRAC,AÕ |1
de Pernambuco ; & das Capitanias Confinan-

O tes.
II
VÁRIOS, E BELl.lCOS SYGC.ESSOS

||
ENTRE PORTUGUEZES, E

/á"^

'>^o
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BELGAS.
II
ACONTECIDOS PELLO; DISCURSO DE VINTE E QUATRO AN-

NOS, E
II
tirados de noticias, relações, ^ memorias certas.

||
COMPOSTOS

EM FORMA DE HISTORIA ||
pello Miiyto Reverendo Padre Pregador Ge-

ral Fr. Ra-
1|
phael de lesvs Natural da muyto Nobre, &^ lempre

i|
Leal Villa

de Guimaraé-i.
||
RELIGIOSO DA ORDEM DO PRÍNCIPE DOS PATRIAR-

CHASII S. BENTO. ||
PROTONOTARIO NA SUA REFORMADA CONGRE-

GAC,AM DE
II
Portugal, <?= nella D. Al bade do Infigne MofteyrodeS. Bento

de Lisboa elte
||
prefenle anno de 1679.

1|
OFFERECIDOS

|| A lOAÕ FER-

NANDES VIEIRA
II
CASTRIOTO LVSITANO

|i
E POR ELLE DEDICADOS

AO SERENÍSSIMO PlilNOIPEH D. PEDRO NOSSO SENHOR. |1
REGENTE

DA LUSITANA MONARCIIIA.
||

|| LISBOA. \\
Com as licenças necefja-

riiis.
II
Na Iwpre/Ynu de Antonii Craesheeck de Mello Imprefíor de Sua Alteza

II
Anno. 1619. In-fol. de portada alegórica, XVIlI pags. (prels ) inums., 701

nums. e mais 47 inums., finais. E.

As XVIII paginas prels. inserem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a 11 em branco)

;

-LICENÇAS., (pags. III a V); Carta dedicatória .<AO SERENÍSSIMO PRÍNCIPE
D. PEDRO

II
Regente da Monarchia Lufitana.», subscrita: <Fidelifjimo Criado de

V. R. >I. lIJoaô Fernandes Vieira.» (pag. VI); Dedicatória <A JOAÕ FERNANDES
VIEIRA FIDALQO

II
da Caza de Sua Alteza... fuperentendente, (pello mefmo Se-

nhor)
II
das forti6cações de Pernambuco, & primeiro || Acclamador da liberdade, &

reftauraçaõ
II
de Pernambuco.», datada e subscrita no fim: «... Braga & Outubro

22. de||7fi7<5....
II
Fr. Raphael de Jesvs.. (pags. VII e VIII); e «PROLOQO.. (pags.

IX a XVIII).

Nas pags. inums. finais 1 a 45, impresso a duas coins. por pagina., o «INDEX, || DAS
PESSOAS, E COUSAS MAIS NOTÁVEIS DESTA

||
hiftoria, pella ordem do Abece-

dario ; na 46 a ordem de revisíio para a impressão, de Fr. Cypriano de Mendonça
Oéralde S. Bento., e a <CENSUR.\ DO M.R.P.M. FR. FRANCISCO DA\\ Vifi-

taçaõ Dom. Abbade de S. Salvador de Travanca.

.

. Cr" Provinda, que fòy da mefma
Ordem \\ no Eftado do Brafil.^ (Datada de: «São Salvador de Travanca. Em 20. de

Fevereiro de 1677..); e na pag. 47 e ultima: ^CtNSURA DO REVERENDÍSSIMO
P.M.FR.

II
leronymo de Santiago Geral, que foy de noffa Congregação.'- (datada de

tTibaes 2S. de Março de 1677.
|| O Doutor Fr. leronymo de Santiago. y). Em remate

segue um Horão, tendo dentro de um peq. oval uma ave segurando com um dos pés

um tronco de arvore. (Marca do impressor ?).

O ante-rosto alegórico, gravado a buril em cliapa de metal (Clemente Bellingae Inuent

efes), contém: no centro da parte superior a figurada força, e nos lados' duas figu-

ras de anjos; a meio dos lados laterais as figuras da Fidelidade e da Liberdade;

no centro da gravura o retrato de João Fernandes Vieira, e a meio da base o es-

cudo d'armas deste ilustre e destemido militar.

Obra importante e de grande merecimento para a história da restauração de Pernam-
buco e d.is notáveis e gloriosas façanhas militares de João Fernandes Vieira, depois

apelidado o Castrioto Lusitano.

Primeira edição (a segunda é de Paris, Aillaud, 1844, in-S.o gr. de XXX-505-I pags.,

retr. de Fernandes Vieira e duas estampas), de excelente lavor tipográfico, primo-

rosamente impressa e a mais estimada. Multo rara. Belo e.xemplar.

Veja-se : Monarchia Lvsitana. . . (7.^ parte da).

•1633—Jesus (Fr. Thome de).—TRABALHOS
|| DE lESV,

|| PRIMEIRA PARTE.
||

TRATA DE XXV. TRABA- || lhos que o Senhor passou desda hora em
\\
que

foi concebido até a noite de sua pri
||
saõ. Con exercicios acomodados a

ca
II
da trabalho para alma se mouer a amor

||
& imitação deste Senhor,

||

Composta por Fr. Thome de lESV da ordem dos 1| Eremitas de S. Agosti-

nho da prouiucia de
||
Portugal catiuo em Berbéria

|I
Aos 50. annos de seu

degredo da pátria Celestial
|1
{Escudo alegórico, tendo no centro uma



ío-^

476 CATÁLOGO DA LIVRARIA

cruz encimada por coroa de marques; primoroso trabalho a buril em chapa

de cobre) 1| Com licença da Santa Iiuiuisição.
\\
Em Lisboa per Pedro Craubecck

1003. In-8.° peq. de XVI fl'. (prels.) inums. e f)54 miins. na frente.

TRABALHOS
U DE lESV.

|1
QVE PASSOV DESDE O ORTO 1| de Ge-

Ihsemani, até sua morte, q saõ os Ira-
1|
balhos de sua escravissima pay-

xfio.
II
Continuaõse nesta segunda parte os capítulos. <5- exer- II cicios dos

trabalhos do Sefior pella ordé da primei- 1| ra começando no trabalho 26,

alô os õO.
II
(Composta por, . .

||
(Vinheta, aberta em madeira, tendo no cen-

tro as iniciais IHS)
||
Impreao cu litêça da í'. Infjvi>ijão Em Lisboa

\\ Por Vi-

cente Aluanz. .-Ijdío lOO.O.
\\ A cutla de Simão Carualho mercader de litiros.

]|

Com Piiuilegio Hetl. In-S." peq. de VIII íí. (a iiltimn em br.nnco) prels.

inums. e 407-1 pngs.— Os diM vais. E.

Primeira e RARÍSSIMA edição desta obra clássica e muito estimada.

No tomo 1.0 falta o frontispicio ; e no tomo 2. o o fronlispicio, a ti. imediata (prel.) e as

nove finais (400 a 40S).

1634 A mesma obra : Ouarta impressSo. (Kscudo d'arnias reais portiigue-

. sas). l.id)oa. Na íieiíia OlJiciíia Tijjiograjlca. M.DCC.LXXXÍ. Com Licença da

O ^ Ueol Meza Cemorií. In 8.° peq., 2 lomos de XXXn-735 e VIII-G14 pags. E.

(diversas).

Edição nitidamente impressa e ji pouco comum no mercado.

1633—Jesu Crisío pela sua tulerancin, mo leio dos legisladores. Traduzido do

Francez com Notas do Traductor. Porto, Na Li.pr. de P. R. França. M.

DC.C. XCIV. . . In-S.» peq. de 1V-40Í pags. E.

1636— Jesus Maria (Bernardo de).—Arto, e Diccionario do conimorcio, e econo-

nomii portugiieza, para que todos negcceem, e governem os seus bens

por calculo, e não por conjectura, ou para que todos lucrem mais com

menos risco. . . Lisboa, Na Offic. de Don ingos Gonsalves. Auiio de 1784...

In-8." peq. do 2151 pags. E.

Livro curioso e não vulgar.

Jesus Maria (Fr. Jotè de)—Vijase: Pi--dade (Fr. Anlonio d^).—Chronica

da Provincia de Santa Maria da Arrábida. .

.

1G37—Jesus Maria José {Fr. Pedro).-CHRONICA
|| DA || SANTA, E HEAI, PRO-

VÍNCIA
|1
DA IMMACULADA

!|
CONCEIÇÃO

II
DE PORTUGAL, 1| DA MAlS

ESTREITA, E REGULAR ORSERVANCIA
||
do Serafim chagado S. Francif-/A CO.

II
TO.MO PRIMEIRO.

1|
Em que fe moftra a lua origem de entre Iodas as

{^ Ò '*\ C/ Províncias deite Rei-
||
no: a fua erecg,")0 : mercês, e bcneficios que lhe

fizerão os .Monar- 1| cas, o peíloas Reacs defde o feu principio: a fundação

II
dos primeiros três Conventos, e do ultimo, que fun-

1|
darão os primiti-

vos Obfervantes, com todos os
||
léus progreílos até o prefente.

|| A QUAL
CONSAGRA, E HUMILDEMENTE OFFERECE

|| A' SERENÍSSIMA RAINHA
DOS ANJOS

II
MARIA SANTÍSSIMA,

||
SUA PADROEIRA DERALXODO INE-

FÁVEL MYSTER10||de lua puriflima Conceição,
|| F. PEDRO DE JESUS

MARIA JOSÉ
II

Vianez Inleramnenfe, filho da me/ma Proríiicn, e/eu Chronif-

ta.
II
(Logar de pequeno florão ornamental, gravado em madeira)

||
LISROA.

II
NA OFFICINA D£ MIGUEL MANESGAL DA COSTA.

||
Impreílor do Santo

^5^ o
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Officio.
II II

Anno M.lHX.l IV. ||
Com Iodas os li-eiiçns uecfffariní. Iii-

ful. de LU pags. (prels.) iniims, e 70G nums.

As LI[ pags. prels. compreendem as seguintes peças: titulo de ante-rosto ; titulo de

rosto (impresso, a linhas alternadas, a preto e a vermelho) (pag. III ; a IV em bran-

co) ; Dedicatória .A PURÍSSIMA, ||
E

|I
DIGNÍSSIMA MÃI DE DEOS

1| MARIA
santíssima

II
...» (é impressa com formosos e grossos caracteres itálicos; pags. V

a XIV); .PROLOGO
II
AO LEITOR.» (XV a XX); -PATENTE, QUE SE DEO AO H

Author defte Tomo de Chronifta da Província» (subscrito por <Fr. Jeronymo de

Chaves.>\ pag. XXI); .LICENÇAS.» (Da Província. -Do R.mo Padre Ministro Ge-

ral. -Do Santo Oflicio.- Do Ordinario.-Do Paço.) (pags. XXII a XL); .INDEXH
DAS MATÉRIAS, QUE CONTE'M efte primeiro Tomo.> (pags. XLI a L e parte

da LI); .CORRECÇÕES MAIS PRINCIPAES, QUE |1 fe devem fazer nefte Tomo.,

(restante parte da mesma pag. LI) ; e «PROTESTAÇÃO || do Author.» (pag. LII).

O te.\to inserto nas 706 pags. nums. trata de quatro conventos, a saber : I. Santa Maria

de Mosteiró.-U. Santa Maria da Insua de Caminh.i.-III. São Francisco de Viana.

— IV. São Francisco de Orgens.

TOMO SEGUNDO.
||
Em que fe profet^ue ;i relriciSo de finco Con-

vénios, Santo António de Ponte de Li- || ma, S. Francifoo de Lamego, S.

Francifco da ToiTtí de .Moncorvo, S. Fran- 11 cifoo de Villa-Real, e Santo

António de Viani, com a noticia das fuás
||
oiigins, princípios, fundações,

e lodos os íeiís progreílos ntè o pre-
||
lente, e também de todos Religio-

fos, e fillios da Terceira
||
Ordem da Penitencia de opinirio venerável, que

dizem
||
rel^jeito aos mefmos Conventos.

1|
...

||
(Logar de tlorão ornamen-

tal (diverso do que vem no fionlispicio do tomo procedente), gravado cm
macleirj)

||
Ibi , na tm-tma <//">-. lip.

\\ [| \iino M DCi-. 1 -K 1|
Cin/i /o</fw

a: /icpíifií neeeffaii s. \n fui. de XXXVLI p 'g.-i. (prels.) inums. e 8-34 lain.s.

— 0-1 (Z< is lovios. li.

Nas XXXVIII pags. prels. o seguinte texto: titulo de ante-rosto Ipag. I; a II em
branco); titulo de rosto (pag. III; a IV em branco); Dedicatória «A' PURISS1M\,

II
E

II
DIGNÍSSIMA MÃI DE DEOS] MARIA SANTÍSSIMA || . ... (é a mesma que

foi dada no tomo primeiro; agora porém impressa com caracteres mais pequenos,

embora lambem itálicos; pags. V a XI) ; «PROLOGO |1
AO LEITOR., (é o mesmo

do tomo primeiro, mas agora dado com uma peq. variante no principio e acrescen-

tado no fim com um paragr.afo; pags. XII a XVII); .LICENÇAS.» (Da Provincia.-

Do Reverendifrimo Padre Miniftro Geral. -Do Santo Otlicio. -Do Ordinário. -Do

Paço. (Esta é de Diogo Barbosa Machado, e vem datada : «Lisboa 15 de Ju- nho de

1759..); .INDEX "DOS LIVROS, E CAPÍTULOS, QUE ;; contém efte fegundo

Tomo., (pags.. XXX a XL); e 'Correcções mais pruici;)aes, que /e devem fazer nejte

II Sezutido Tomo.-* (em parte da mesma pag. XL).

O texto dos índices, e da obra propriamente dita é composto a duas colns. por pag.

;

e o das restantes peças (prels.) a toda a largura das pags. que ocupam.

O te.\to do tomo II fecha com um artístico Horão de remate, gravado em madeira.

Cada um dos dois tomos é adornado com uma bela gravura alegórica de ante-rosto (de

desenho comum), gravada a buril em chapa de metal (Jofeph de Almeida inv. et

dei. -a. E. L. Debrie deiineator et fculptor Reg. fculp. 1755). Nos lados laterais,

dentro de peqs. ovais, vem reproduzido o busto de santo António, os dos monarcas

portugueses D. João V, D. Pedro II e D. José 1 e os dos infantes D. Pedro e D.

Francisco.

Crónica importante, curiosa e muito estimada. A edição, verdadeiramente primorosa, é

muito nitidamente impressa em magnifico papel de linho ; e os exemplares^comple-

tos e perfeitos como este nosso, são já hoje de notável raridade.

Ontro exemplar do tomo I : Prgnnda impressão. || Hoião orna-

iiienlal)
||

Ibi., na mcsn.a tipogrpfia\\ || Anno M. DGC. LX.
||
Com
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todas as licenças neceffarias. In-fol. de LII (as duas ultimas ein brancoj-714

pags. K.

Contém também a gravura de ante-rosto. Edição igualmente r.ira. Bom exemplar.

João III (D.)— Epislola...-Veja-se: DE liEBVS HISPANICIS, LVSITA-

NICIS...

, 1638— Jomini (Générdl).—Vie politique et miiitaire do Napoléon, par le. . . llru-

^•^ Õ ô xetles, Impr.-Libr. Romaniique. .. 18-29. In-S." gr. de 354-1I-338-I pags., e

unia folha desdobrável. E.

/ ^ 1689— Joret (C/iaj-ifí) —Herdar et Ia renaissance littèraire en AUemagne aii

/ys ^ XVIII' siède, par .. Paris: Hacheltc et C'«... 1875. (Typ. A Parent) In-8."

de XI1-56Í pags. E.

As pags. prels. Vil a XII inserem um «PRÉrACE..

•1640— Jorge (P. 3ía?-cos).—Doutrina Chriflã... (No fim do textoj : Km Au-

gvfta {Roma), Por Chriltoual Maiigio, 1616.— In-S." de frontispício e 161

pags., além de uma em branco, final. E. (perg.).

Nas pags. 1 a 4 um Proemio «/lo Leitor.' (datado e subscrito no fim: "De Augu-
|i Tta.

3. de JVlayo. 1616. || /o;-ge Mayr da Companhia\\de Iksvs.») ; na pag. 5 as «FACVL-
TAS R. P. PRO-

II
VINCIALIS SOCIETATIS Ihsv per Superiorem Germaniam.» (da-

tadas e subscritas no fim: <Au-\\guftw, 18. Aprilh Aimo 1616. jj
Melchior H.irte-

Iius.>) : e nas pags. 6 a 161 o texto da obra propriamente dito, o qual é adornado

de 105 interessantes gravuras de desenho bastante correcto e gravadas, com bas-

tante perfeição, em madeira.

A primeira edição deste celebre catecismo, considerado a primeira composição literária

dos jesuitas em Portugal, depois adicionado peio padre Ignacio Martins e contando

numerosas reimpressões, foi impressa em Lisboa, por F/ancisco Corrêa 1561, in-16.o

;

e a segunda, em : Braga, por António de Maris, 1566, também in-16.o Os exempla-

res de qualquer destas duas primitivas edições, são hoje em dia muitissimo raros.

A edição a que pertence o nosso exemplar é verdadeiramente notável, não só pela sua

extrema raridade, mas também devido ás 105 gravurinhas que esmaltam e enrique-

cem o texto. Não consta que algum exemplar tenha aparecido á venda aqui ou ali

em tempo próximo ou remoto. O único exemplar de que os bibliógrafos dão noticia,

é o de que nos fala Barbosa, que êle disse possuir. O nosso exemplar, que perten-

ceu a António Lourenço Caminha, como se infere do seu autógrafo firmado no pé

da ti. que serve de rosto, encontra-se bem conservado, poréai, deploravelmente falho

do frontispício. Ainda mesmo assim pode considerar-se exemplar de muito apreço e

valor.

Ititl-Josophus (Flo.miis).—¥L^\n IO H SEPllI ANTIQVITATVM
||
ludaicarum

libri .\X, ad vetera exemplaria dili
||
genteiTecogniti.

li DE BKLLO IVDAICO
libri VII, ex colla-

||
Uone Graeconim codicum casligatiores qnàm

||
vn-

qiiam ante reddili.
|1 CONTRA APPIONE.M libi i II, procorru-

1|
ptissi antea,

iam ex Graeco ilidem non solum || emendati, sed etinm su|ipleli.
i|
DE I.M-

PEfUO KATKlNIS siue DE iMAt;HA || BAEIS liber vnus à DES. ERASMO
Hoteiodamo recognitus.

||
Cum Índice copiosissimo. 1|

(Marca do im-

pressor, gravad.i em madeira)
||
Va:newú Lvtcti.-e sub Scxilu Britannico ad

mon
I!
tem D. llUaiii ãjvd loannem Masseum.

\\
M. D. X.XXV. (1Õ3,')). In-fol.

de XXXII pags. (prels.) inums. e 743 nums., além de uma em branco,

final. E.

As XXXII pags. prels. compreendem: titulo; Dedicatória: .REVERENDO PATRI AC
DOMINO D.||.€GlDIO REMO, EPISCOPO CHIEMENSl, SIUIS- 1| mundus Qele-

nius S. P. D.> (datada de: <BasilÍ£e Calendis lanuariis, Anno doniini M D.

XXXIIII.»); íINDEX.» (impresso a três colns. por pag);.uma poesia em latim :

Íá£> è
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/OÁoo

€AD NOBILISSIMVM ET VTRIVSQVE
||
língua: eruditissimum principem donii-

num
li
RODERICVM MANRIQVEZ

\\
Hieronymi Rupei Metinensis carmen.» ; outra

poesia: i-Eiusdem Historiencomion ad lectorem.» ; e: «Libri castigator Lectori.> ;

clndicis errores.-); <Totius Historie errores.»; Marginelium Annotationum errores.

>

O titulo encontra-se emoldurado por elegante portada, gravada em madeira.

Magnifica edição, muito bem impressa com caracteres redondos. E-xcelente exemplar,

salvo uns pequeninos picos de traça em algumas foltias. — Muito rara.

!6i2 LOS SIETE LIBROS
|1
DE FLAVKJ lOSEFO

|| LOS QVALES CON-
TlENEN LAS

II
guerras de los ludios, y la destruycion de le-

|1
rusalem, y

dei Templo.
||
Traduzido agora nueuamente segun la verdaJ de la

|1
Histo-

ria, por luan Marlin Cordero.
||
A LOX RNRÍQVE PIMENTEL,

||
Cauallero

dei Habito de Alcântara, Arcediano
|| y Canonigo de laen. .. ij (.Marca do

do impressor)
|| COiJ I.ICEXCIA.

\\ II En Mi.drid. Por luan de la

Cuesla.
\\ Ano M.TJC. XVI. (1616) \\ Acosta de António Gafcii, mercader de li-

bras. In-S." peq. de XVI tT (prels ) inums. e 38é nums. na frente. E.

Nas XVI folhas prels. as seguintes peças: titulo; cLICENCIA.»; «Aprouacion.> ; -Fee

de las Erratas..; Dedicatória -A DON EMRIQVEii PIMENTEL...» (subscrita por

António Garcia); -TASSA.»; Prologo .AL DISCRETO Y PRVDENTE |1 Lector.» ;

Lista de todos os judeos que morreram em estas guerras; «TABLA DE TODOS
|1

los capítulos....; <S0NETO DE
|1
RVY VAZ DE CERNACHE||en loor de luan

Martin Cordero traductor desta historia.. ; e •PROLOQO DE
\\
Flauio losefo sobre

los sie
II
te libros de la guerra de los índios.»

Tradução apreciada. Edição primitiva e excelentemente impressa. B^RA. Bom exemplar,

salvo uma peq. mancha no canto inferior da parte de fora.

1043 Historia dosjiideos, esciita por Flávio Jozé com o titulo de Anil- //—//
gui ia les judaic;is, Tr.iduzio-a do Original Grego, e confario-a com dilTe- y/~^ ?^ O C)
rentes manuscritos, .Mr. Arnault d'Andilly. Díida á luz por Jozé Rolieito

.Monteiro de Campos Coelho o Soisa. Segunda Ediçaõ mais correetn, e au-

mentada com a vida do Aulhor. Lisboa, Xa Ojjic. de Francisco Borges de

Soisa Armo 1784. . . In-8.° peq., i tomos em dois vols. E.

Tradução estimada. Edição pouco vulgar. Bom exemplar. t^/
U)43-A A [mesma obra e fradncção : — /,i</joo: Xa Typ. Ximesiana. / •^V\úc2)

Anm de 17!>3-9-2. In-8.° peq., 7 toiíius. E. .^^ '

Excelente edição, e magnifico exemplar, com encadernação contemporânea.

1644-Joubert iZ,awnn<).-DE PESTE LIBBR (sici UNYS, || Ad claris. U. He.\-

RicvM Stapedvm
II
Agrippinatem, Medicum ||

sapieiílissimum.
||
Accesse-

runt duo Iraclatus; vnus De Ova btana ||
febre, alter De Paralysi, in ,

_ quihus
li
scilu dij^nissimae qníesliones ali-

i,
quot explicanlur, i!

EODEM AV- //^ (^ fr ÔT^
THORE.

II
(Marca do i.npressoi?)

||
LYi^bVNl^^ APVl) /íJ.LViYSW FfíELI.O- // ^ '

NIVM,
II II

,U. D. LXVII. (I.'jtl7)
\\
Cum pmilujio licijis ad decenviíim.

In-S." peq de XL-l65-LVIlI-7-2-.\XlV-43-XIlI pags. E.

Na pag. XXII das primeiras XL prels. vem uma gravura com o retr. de Laurent Jaubert,

a qual se repete em mais quatro pags. de volume.

Nas pags. prels. vêem poesias latinas de vários autores em louvor do autor e do seu

tratado.

Escritor muito apreciado. Obra não mencionada por Brunet. Edição Raríssima. Exemplar

levemente manchado e com um peq. corte de traça na margem lateral exterior das

ultimas folhas.

1645— Jouffroy (Méodore).— Mélanges philosoph'qnes, par. . . Paris. Pavli.n. .

.

.jf/ =;^~^0

Uai 1833. In-S." de IV-IV-491-1V pags. E. ^
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lÕ^ot^

//

^á-o

Sl^o'

1616—Jourdan (.l.-J.-í,.).— Diclionnaire raisonné, étymologiqiio, synoiíyiniqne

0^ et polyglotte, des ténues usités d;ms les sciences natnielles, compre-

nant... Par... Nonvelle édition, revue, corrigée el augnieiiUe. linxd-

le$. Hauman, Calivir et Comp.', 1837. In-S." (jr. de VlI-65o pags, K.

1647-Jovio (Pau/o).—DIALOGO |! OE LAS EMPRE- || SAS MILI TARES, Y AMO-

II
HOSAS, COMPVESTO EN

||
LENGVA ITALIANA,

||
POR EL ILLVSTRE,

Y REYEUENDISSI-
II
mo Senor Paulo louio Obispo de Nucera.

|1
EN EL

QVAL SE TRACTA DELAS DEVI- 11 sas, armas, motes, o blasones de lina-

ges.
II
CON VN RAZONAMIENTO A ESSE PRO-

|1
posito, dei magnifico Se-

nor Ludonico liumeniqiii. Todo || nueuamento traduzido en líomance Gas-

tei-
II
lano, por Alonso de Vlloa.

|1
ANADIMOS A ESTO LAS EMPRESAS HE-

II
roicas, y Morales, dei Senor Gabriel Symeon.

||
(Marca do impressor,

gravada em modeira)
|i
EN LEON DE FRANCIA EN CASA

||
DE GVIL-

LIELMO nOVILLE. || ||
1561.

\\ CON PRIVILEGIO UEAL. In-4.'' de

XVI pags. (prels.) inums. e 263 nums., não incluindo uma em branco,

final. E.

Na primeira pag. o titulo; na II o tExtraici da priuilege dii Roy.y; nas III a VI uma
Dedicatória «AL ILLVSTRISSIMO || SENOR FRANCISCO

||
DE LA TORRE, |1 DEL

COM3EIO DEL EM-Il perador, y su Embaxador acerca delia |1 liluitrissima Sefioria

de Vene-
li
tia,&c mi Seiior.» (datada e subscrita no fim: «De Ve/iecia a XV. de lu-

nlo,\\MDLVIIi De V. S. liiastrissima muy ciertoW seruidor, que sus manos besa,\\

Alonso de Vlloa.>; nas pags. VII a X um Proemio : .QVILL. ROVILLIO || IMPRES-

SOR AL DENE-ll VOLO LECTOR S.. ; e nas pags. XI a XVI a .TABLA DELAS
EMPRE- !1S.\S MILITARES,

II
Y AMOROSAS,

||
QC/f £N LA PRESIENTE \\ obra

se contienen.*

Livro curioso e estimado. Tradução muito apreciada. Segunda e mui bela edição, im-
pressa com excelentes caracteres itálicos e redondos e ilustrad.t com numerosos e

interessantes emblemas, gravados em madeira. Não conliecida de Salva, que des-

creve a primeira, impressa em Venecia, Gabriel Givlito de Ferrarls. MDLV/llt^n-S.o

de 17S pags.; e menciona as de Leon, 1502 e 1602; e ainda a primitiva do original

it.iliano: Venetla, pelo mesmo Gabriel Givlito, MDLVII.
Belo exemplar. Multo raro.

Vej;>-so o aitigo: DE IIEIiUS i//.sr.lA7C/S', Lr.SITASlCIS. .

.

I648-JUBILOS1I DE ||
PORTUGAL

||
Na til..LÍosi Accl im:u;aõ

Ij
DO .. MO-

N\RCA
II
D. JOSEPH

||
NO.^SO SKNIIOR.

||
i:OLLEC(;\Õ I. |i DasObrus feilas

o este lieal assunifitu.
|1
(Logar de arlistica \inheta oinaunulal)

|| LISBl).\

II
{J-J} A'a Olficiaa de FIIANCISCO LUIZ AMENO, // pcps.ior da Con-

1|
jrc-

goçau Gamerana da Sania Igreja de Lisboa. || || .W. DCC. L. {i7.'i'))
|i

Vom as lixriças r>ece.isarias. In-i.° de frontir-piclo e 61 pags., afora uma
outra em branco, final. B.

Opúsculo interessante. Consta de composições em prosa e verso, de numerosos escri-

tores (prosadores e poetas) contemporâneos. —Multo raro.

1649- Julion (J/ore J>iíoíiif)-—Essai siir l'emploi du b-ms, ou niéthode qui a

pour objel de bitu légler sa vie, premiei m.-yen d'elre h-icux ; . . Par. .

Quatrième óditioii, levue nvec soin par l'auteui'. I'a<i<. Do)i'ltij Duj.ré

Fere et Fils.

.

. M DCCC XXIX. In-8.o de IV-t90 p.ifeS E.

Ilustrado com uma linda gravura alegórica, gravada a buril (Hocquart /"^ se).

•1650-IVRAMENTO COM QVE ELREY
||
Dom Afonso Ileniiiitiez confirmou

a
II
visaõ de Chrislo nosso Saluador.

||
((iravura alegórica, aberla em ma-

deira e representando a aparição de Jesus Crislo a D. Afuriso Ib iiriques

O o
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na celebre batalha de Ourique— enche quasi toda a pag. í'or baixo): Em
Lisb. CO licenra. Por Ant. Aluarez. Impressor dél Rey N. S.- In-i." de 7 IT.

nums. na frente, aléni de uma em branco, final. B.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha (inumerada, pois que a numeração só

começa a aparecer na fi. 2) o titulo ; e da H. 2 era diante o texto do opúsculo, que

remata, no verso da B. 7, com as Licenças.

O titulo no frontispício acha-se emoldurado por cercadura constituída de peqs. vinhe-

tas ornamentais, simetricamente dispostas.

Peça interessantíssima e muito apreciada. -RARÍSSIMA.

1651— Justificação jurídica dos Fidalgos, depois da Restaurarão gloriosa de

Portugal, feita, e concUiida pelo invencível poder hizo, e forças Britani-

cas aliadas. Collegida por A L C Anno de i82õ.—In-fol. peq. E. )T^D'Ò
O titulo que fica transcrito é traçado .i pena e encontra-se na frente de uraa folha que

constitue o rosto de uma colecção de escritos relativos ao assunto indicado pelo

mesmo titulo. São eles os seguintes : Addifamenfo á MEMORIA JUSTIFICATIVA

de Manoel Ignacio Martins Pamplona, e sua mulher D. Isabel de Roxas e Lemos.

-

Sentença de absolviç.ío, proferida a favor do Conde da Ega. -Memoria politico-

-juridica; escripta pelo commendador Sodi"e. {Paris, na Officina de A. Bobêe).—

Breve exposição do comportamento publico do Visconde do Rio Secco. -Sen-
tença a favor do justificante Pedro de Mello Breyner.. . -Exposição analytica,

e justificativa da conducfa, e vida publica do Visconde do Rio Secco, desde o dia 23

de novembro de 1S07... até o dia 15 de Setembro de 1821. ..-Justa Defeza do

Illustrissimo e E.^cellentissimo Conde de Sabogal. Por hum amante da Verdade. (Esta

obra está em manuscrito e abrange 123 pags.)- Écloga pastoril intitulada A Res-

tauração de Portugal. Pastores que nella fallão Deão, e Albano. Por Hum Amigo da

Pátria, etc, etc.

Alguns destes opúsculos são interessantes, estimados e raros.

1652—Jusfinianus.

—

Insliiutes de Juslinien, Iradiiites et expliquées par A. M.

du Caurroy... Hnitième édilion, l^evu et corrigée. Paris: Gustavo Thorel

Lihraire-Éditeur... 18ãi (Impiimerie de L. Larlinel). In-8.°, 2 tomos de

IV-XIX-579 e lV-534 pags., com duas colns. de impr., cada. E.

As XIX pags. prels. do tomo I inserem: .Avertissement
|1 Placé par Tauteur en tète de

la septieme édition.» (I a IV); e «Notice
|| sur la vie et les ouvrages || de M. Du Caur-

roy.. (V a XIX).

1653—Justiniano (S. Lourenço).— '[)a. Ferfeição da vida monástica, e da vida

solitária: dous tratados de S. Lourenço .lustiniano, traduzidos do latim em
portuguez pela Sereníssima Senhora Infanta D. Catharina, filha do Senhor

Rey D. Duarte, de feliz memoria. Segunda ediç.ão sem discrepância dapri- Q) /\Â q ^
meira, feita no Heal Mosteiro de Santa Cruz de Oimbra, anno de 1531.

Lnhoa. Na Ojfic. de Simão Tliaddeo Ferreira. Anno MDCCXCI. In-4.o de IV-

467 pags. E.

Tradução muito estimada e que, devido a pureza da linguagem com que foi feita, ha

merecido os maiores louvores da Academia das Sciencias e de alguns dos mais no-

táveis escritores e bibliógrafos nacionais e estrangeiros.

A edição primitiva, impressa com belos caracteres góticos, constitue um foi. pequeno de

uma H. inum. (rosto) e 94 nums. na frente, de texto, o qual é composto a duas colns. por

pagina. O registo do logar e de data de impressão, posto no fim do texto, diz

assim: CE íotj imprtiiiiíin a prcfíiitr olirn íin Ija infiflnc || morrtrijro is

ftta (Cruj : M muij nobrr ij frm
|1
prc leal úòaòt òc (Coimlirn. per

OSfrimi
II
nnlljnríir. (f?m o am òt noffíi )"c

||
nljor ^t\n Cíirtfía mil ri |

quinljítos -t írintrt
II nj lj"u« n.rroiij.

|| btns í>e
||
abril, os: exemplares são

da maior raridade.

SI

y^S'0
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I65é-Justinus.-IVST1N0 GLA- 11
RISSIMO ABREVIADOR 11

DE LA HISTORIA

X-^ GENERAL DEI-
II

fumoso y excellerite hisloriador Trogo 11
Pompeyo. En

fk'^ la qual se cuiitienen lo- ||
das las cosas notables y mas dignas de memoria

que hasta sus liem- H
pos han sncuedido en lodo

|1
el mundo,

jl
Traduzido

en lengua Gastellana
|1
(Marca do impressor, gravada em madeira) H EN

A^VEn&,
II
En casa de Martin Nulio.

\\ li
M. D. LXXXVl. In 8.° peq.

de IV ff. (prels.) inums. e 208 nums. na frenlo (o verso da nllima eslá em

branco). E.

As IV ff. prels. compreendem: titulo; .CARTA NVNCVPATORIA ||
O PREFACION DEL

EXCELENTE Y 11
claríssimo HISTORIADOR IV3TINO ; ;. £« la abreuiaaon de

Trogo Pompeyo. \\
Dirigida ai EmperadorW Antónia.-; «Aun que en las monarchias e

impérios H y en el contar de los anos y tiempos en que foran H varien en gran ma-

neralos auctores :. ... (índice); e .Compendio y breue narracion y suma „ de lo que

se contiene en la historia de lustino Histo- II
rico. En donde assi mismo esta el

nombre y lugar 1|
dei auctor por nueua manera puesto.

Tradução estimada, feita por Jorge de Bustamante, natural de Silio, nas montanhas de

Burgos. Excelente edição; acerca da qual Salva (n.o 2768 do Catalogo de sua livra-

ria) diz o seguinte :-.No tiene la dedicatória de Juan de Medina (dada na edição

anterior, que o mesmo bibliógrafo descreve) ;
pêro si las coplas acrósticas en que

declara el nombre dei traductor, y son las siguientes :. ..•

Bom exemplar, salvo leve mancha de agua na parte interior de algumas folhas. -Mul-

to raFa.

1655-Juvenalis {Decias JunÍMSJ.-Satyrae sexdecim, cvm velerissicholiastae

el loan. Britannici Gommenlariis, quibus accesserunt P. Pithoei, Caelij Se-

cundi Curionis er Theodori Piilmanni Notae <^ Variae Lecliones. Addilus

^<fk Ò ^ esl Index geminus reruin & verborum omnium absolutissimus. (Marca do

•^
impressor?). Luíeífe, Afuà Clavdivm Morchvm, via lacobea ad iimjne Fun-

iis. Aí. DCIII, (1603). Cvm Priíikgio Begis. In-4 o de XV1-724-1I-XCV pags.

_^ AVLI PEBSII FLAGCI SATYBAE. Cum anliquissimis commenta-

riis Cornvto tribuunltir, collalis cum veteribus membranis, ^ auclis .

.

M.,ili.cio. ioci.{l601]... In 4.» de lV-tí2-VlIl-95-Vm-l02-V pags -^s

duas obras em um vol. E.

Excelente e estimada edição. O frontispício da primeira obra é impresso a preto e a

vermelho. Bom exemplar. -RABA.

1656-Juvenalis & Persius Flaccus (D. /»»ms-, Aidius).-?,al)'Tx: Cum \e-

teris Schuliast, & Varioruin Gommenlariis. Accuranle Gornelio Sohre-

^ (.
velio. Lxv^d. Batav. et Roterod. Ex Olpcma Hackiana. Í6tí4. In-8.o jg XVI-

'^ ^ 604-XLII pags. (eslas ultimas de Index). E. (perg.).

Bela e mui nítida edição, impressa em excelente papel. Linda portada alegórica, gra-

vada a buril em chapa de metal. Estimada e rara.

K
Kaiendario manual y Guia de Madrid -Veja-se :

Calendário.

16D7-Kant.— Leçons de mélaphysique de Kanl, publiées par M. PikIíIz, pré-

cédées d'une Introduction ou 1'édileur expose briòvement les principaux

changements survenus dans Ia mélaphysique depuls Kant; Traduites de

TAllemand par Jh. Tissot... Pmis, Ladrange... 18A3. In-8.° de XL-146

pags. E.

As pags. prels. V a XL inserem um 'Préface dii traducteur.t

òi
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/â^s

1GÒ8 Logique do Kant, tradiilte (io l'allemanil par J.h Tissot. A Paru,

Ladrange .. iS-iO. In-8.° de XIV-391 ppgs. E. ^d~Ô
1659— Karr {.-l//j/io/ise). — Une poignée de vcrités. Mélanges philosophiques,

par.... Paris: Michel Lévy Frères... 1SÕ7. In-8.° de V1[I-313. pags E.

1660— Kasmach (Fianfisco Gi.illierme).—Almanacli prutotypo, e exemplai- de

prognósticos. Com parlicul.ires Ephemerides das conjunções, i spectos dos

planetas, Eclypses do Sol, Lua, prognosticação de seus eíTeitos para o

presente anno de 1645. Calculado pela noua, & genuína theoiia do motu

Felcste, & thesouro das obseriiaçoens astronómicas Lansbergienses, Ar-

gelicas, A- de Origano ao Meridiano desta Cidade de Lisboa. Composto e

otTerocido a Rainha N. Senhora pelo Licenciado Francisco Guilherme Kas-

mack... Cum todns n.s- licenças neccfsoi"!!. E\í LISBOA. Por Paulo Craes-

becik, âr a stia custa. 1644. In-4.° de .\X\I li. inums. E.

A l.a folha é para o front., a 2.a para as Licenças, a 3.a para a Dedicatória 'Ã Serenis-

sitna Rainha de Portugal Dona Lviza^, a frente da 4.a para versos em latim de :

Didacus de Paiva de Andrada in laudem Autliores, o verso da mesma fl. 4 para o

fíorosco/jo Celeste da coãjiguracãm das cstrellas no ponto, em que o Rey dos Planetas

dá principio ao anno de I64S, e nas ff. 5 a 26 o Prologo e a obra propriamente dita.

As paginas em que vem o titulo e o Horóscopo são tarjadas; e o texto da obra é enri-

quecido de varias figuras abertas em madeira. Estimada. Muito rara. .

1661—Kempis (Thomis fie).— Iraitao,am de Ghrislo, Que vulgarmente se inti- J ^py fO
tuia CONTEMPTVS MVNhL Diuidida em quatro liuros. Escrita pello Ve- '^^ ^
nerauel Thomas de Ki^mpis... Trudnzida porGIraldo I.opez, ^ acrecen-

tada com os Anis 's Espiriluaos da S. Madre Thereza de lesus. Dedicada

ao Venernel Piidre Antoido de Conceic,aiii . . . Em Ctimlra, Por lOSEPH
FERItEIRA. Faihiliar de S, Ofíic. anno 1614. In-12.° de XX pags. (prels.)

inums., 450 nums. e mais X inums., finais, de olNDlCE LOS CAPILV-

LOS.» E.

Nas X paginas prels. as seguintes peças: titulo; Dedicatória -AO VENERÁVEL
SERVO DE DEOS O P. ANTÓNIO da CONCEISAM.... (adornada com uma gra-

vurinha em madeira reproduzindo o retr. do mesmo religioso) ; «ELOGIOS DE
ALQVNS VAROENS grandes, & illustres, assim na santidade, como em letras...»;

<íLICENC,AS.^; e uma gravura com a imagem de Christo cruxificado, gravada em ma-

deira.

A Dedicatória vem datada e subscrita: Coimbra 2S.\\de Outubro de 1664. \\V. M. H,

D.
II
C. D. V. C.»

De pag. 439 a 450 decorrem : «AVIZOS
||
DA

|i MADRE S. THERESA DE lESVS.
||
FERA

SVAS FREYRAS,
|| tirados de suas obras....

Livro universalmente celebre, e traduçiio muito apreciada. Edição primitiva, muito rara.

Belo exemplar. ^^ <^ ^
1662— Keratry (A/.)— Indnclions morales et physiologiques, par.. . i'aii«. Gos- ^

selin, MDCCCXr.I. ln-8.o peq de XII-S64 pags. E.

Encadernada juntamente, esta outra obra: 'PHYSIOLOQIE de Tesprit, par M. A. O. de

Mericlet. Paris. Surcy et C'^ 1S4S.> In-8.o de VlII-314 pags.

1663— Ketellus [Picharàus).—De elegantiori latinitate camparanda scriptores

selecli. Accesserunt Index in hos scriptorts universalis Opera&SlUjio... -^ ,.

Et Praefatio ulilissima de Ralione imitandi óptimos LinguEe Latinae Scri- /^^-iSP d?C^

piores. (Marca do impressor). Prostat Amslelíedami, Apud R. d- G. Meísíe-

Jiios fíff. MDCCCXIII. In-4.'' E. (perg.).

Obra apreciada. Exemplar com excelente ene. de pergaminho, a qual tem as pastas or-

nadas com elegante cercadura e, ao centro, com um artístico brasão (ex-Ubris), tudo

impresso a ouro- RARA.
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1664- Kircher (/lí/immsiHs).—PRODOMVS
||
COPTVS SIVE /EGYPTIACVS.

|1 Ad

II
Eminentiss: Principem S.R.E. Cardinalem

1|
FRANCISCVM BARBERI-

NVM.
II
in qiio

||
Cúm lingiiae Coptae, siiie AEgyptiacae, quondam Pharao-

1|

Q Q nicae, origo, aelas, vicissiludo, inclinalio ; luni hierogly-
1|
phicae lile-

ratiirae instauratio, vti per varia variarum erudi- 1| tionum, interpretatio

niimque difFicillimerum specimine,
||
ita noua quoque, & insólita methodo

exhibentiir.
||
(Escudo d'armas do Cardeal Barberiniim)

||
Ronw. Typis S.

Cong, de Propag. Fide. 1636. || \\Superionim fcrnãssu. 10-4." gr. ou

foi. peq. de XXIV ÍT. (prela.) inums. e 338-11 pags. nums. E.

Tratado interessante; ilustrado com curiosas vinhetas, intercaladas no texto. -Apreciado

e raro. Bom exemplar.

1665— Kleyntjens (J.).—Coins pratique de langue tlamande. (Exercices, Ver-

sions el Thèmes d'imitation) . . Par... Tournai Vasseur-Delmée . . 1885.

In-8.»de 11-18,5-64 pags. E.

As 64 pags. finais compreendem : 'Lexique français-flamand.-'

,, 1666— Kluber (J.-L.).—Droit des gens moderne de TEurope, avec on supplé-

^ C> ment conlenant une Bibliothèqne du droit des gens, par... Nouvelle Édi-

tion revue, annotée et complétée par M. A. Otto. Paris: Guillaumin et C-'«

ISei. In-S.» de XXIV-516 pags. E.

1667—Koch (C. G. de).—Histoire abrégée des Traitès de Paix entre les puis-

sances de TEurope depuis la paix de Westphelie, Par.. . Ouvrage entiè-

^<á^ /O <D rement refondu, augmenté et continue jusqirau Congrés de Vienne et
"^^ -^

aux traités de Paris de "1815, par F. Schoell ., Bnixelles, Meline, Çans et

Compagnie. . . 18'A7-183S. In-S." gr. ou 4." peq., 4 vols. de 630, 522, 589 e

635 pags. E.

Obra importante e estimada. Magnifico exemplar, bem encadernado.

1668— Kohlrausch. — Histoire d'Allemagne depuis les lenips les plus reculés

jusqu'a Tannée 1838, par. . . Traduite de Tallemand sur la onzième édi-

tion, par A. Guinefolle. lirvxeUe», Gregoir, Wouters et t*... 1841. ln-8.° 4

tomos de 20i, 240, 234 e 228 pags. em 2 vols. E.

Ilustrada com os retrs. de Clóvis I, Albert II, Ferdinand II e Souwarow (litografias im-

pressas em papel da china). Bom exemplar, com ene. contemporânea.

Kõpke (Diogo)—Veja-se : Castro (D. João de).—Primeiro Roteiro,.

.

1669— Koran (Le). traduclion nouvelle faite sur le texte árabe, par M. Kasi-

niirski... Nouvelle édilion, avec notes, commentaires et préface du Ira-

ducteur. Paris : Charpentier, 1847. In-8.° de IV-539 pags. E.

1670— Kramers (J.)—Nouveau dictionnaire néeriandais-français (et français-

c o

Mc''>ú

lOÍI

néerlandais). Seconde édition, revue et augmentée d'après les recents

X~S« X rj travaux de Mr. E. Littré et de TAcademie Française, par H. M. F. Bon-
•-^ ' te... Gouda: G. B. van Goor Zonen, 1SS4. In-S." gr., 2 vols. de ^^111-1759

e XII-2099-I pags. E.

1671— Kre {P. .iiôerío)— Paradigmática piaclica recollectionis ascelicae tridu-

nae, Nec non et renovalionis votorum religiosorum ; Ex Doctrinis & Exem-
plis Chrisli, Domini Nostri; SS. P. Benedicti, aliorumq

; probatissimorum

Spiritus Magislrorum. . . Selecta coUecta à... Áltdorffj ad Vineas, apud

Joannem Adamum Uercknerum. Armo 1696. In-8.° peq. de XVIII-362-XIV

pags. E. (perg.).

4^-0
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•1672—Krening (P. Joseph]-CO^QmSTAS
\\ NA INDlA || EM APOSTÓLICAS

|)

MISSOENS
II
Da Companliia de JESUS,

|| SOCCORRWAS PELO CEO \\
Com

milagrosos succesáos, em crédilo da Fé, e estra-
||
go da idolatria, até o Y/C''^ O Q

anno de 1744.
|| ESCRITO TUDO PELO

\\
P. JOSEPH KRENING : || E DADO

A LUZ PELO
II
PADhE PROCUHADOR

||
Da província do Malabar, ambos

da Com-
\\
panhia de JESUS.

\\
(Vinheta ornamental, gravada em madeira)

II
LISBOA :

II
Na Officina de iMANOEL DA SYLVA,

|| M.D.GC.L. || Com as li-

cenças necessárias. In-4.° de 56 pags. B.

Relação interessante para a historia das missões no Oriente. Vem no íini datada e subs-

crita: «Malecaripatti 26 de Agoíto de 17-15. Joseph krening.

Multo rara. Excelente exemplar.

1673-Kuyper (G.)— Klémerits de gian;maire néerlandaise a Piisoge des étran-

gers, par . . La Hai/e, Marnus Nijhoff. . . 1H78. In-S." de 1SI7-1I pags. E.

f^S-õ

La Bruyère.—Caracteres de— Veja-se : Moralistes franjais. / // /__

La Canal (Fr. José rfe).— Espana sagrada. . . —Veja-se: Flores [Fr. Hen- ''^ 3 ^
rique). /

1674— Le Casa [João de).—O Galateo, ou o Cortezao, Obra q compoz na lingua ( /

Italiana Monsenhor... E tradnzio no idioma Portuguez Francisco Xavier '^

Pinto de Magalhães, I ntre os Árcades Erotilo, Dedicada Ao Ilhislrissimo

Senhor D. Manoel Caetano de Sousa... Lisboa Occidental. Na Offic. da Mu-

sica. Com as licevçns necessárias. 173^. In-8.° peq. de XVI fl'. (prels.) intims.

e 216 nums. E.

As XVI ff. prels. inserem: titulo; Dedicatória a D. Manoel Caetano de Sousa (subscrita

pelo tradutor); Prologo «AO LEITOR»; e .L1CENÇAS.> (Do Santo Officio.-Do

Ordinário. -Do Paço).

Apreciada e pouco comum.

Lacerda {D. José de).— Veja-se, a pag. 92 e no ítAditamentoo final : Almei-

da e Arattjo Corrêa de Lacerda {José Marii de).

1675— Laclede (Mr. rfe).— Historia geral de Portugal, por .. Traduzida em /"^ <=/-<-,

vulgar, e illustrada com muitas Notas Históricas, Geográficas e Criticas, e /^^^ C/

com algumns Dissertnções singulares. Lisboa. Na Typ. RoUanàiana. Í792-97.

In-8.°, 16. \ols. R.

Tradução estimada. Pouco frequente no mercado. Bom exemplar, com excelente enca-

dernação (inteira de carneira), contemporânea da edição.

1676—Lacordaire (P. Henrique Domingos).- Vi^a. de S. Domingos, pelo... Tra-

duzida da decima edição, por C. G. Lisboa: Typ. da Lioraria Ferin. . . WJI.

ln-S.° gr. de XlX-240-í)7 (MI pags. R.

Excelente edição, adornada de varias fotogravuras, impressas em separado.

1677— Lactantius Firmianus (L. Cop/íws).— Diuinarum Institutionum Llb. VII.

De ha Dei Liber I. De Opijkio Dei Liber I. Etc. Omnia ex castigatione Ho- ^-p) / Af

norati Fasitelij. . . (Marca do impressor). Lvqdvni, Apud Loan. Tornsesiimi, & ^^ //^ (P ^
Cvlielmum Gazeium. 1548. In-12.° de 768-.\LIlI pags, E.

Boa e rara edição. As ultimas ff. levemente manchadas pela agua e com um peq. corte

de traça da margem lateral exterior.

/^'̂ ^Ò
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m 1678 QVAE IN HOC OPERE
|1
CONTINEANTVR. || I.. Coelii L.iclantii Fir-

^ miani diiiina- ||
rum inslitutionum Lihri septem

j|
Eiusdem de ira DeiLiber

O ^' unus
II
Item de opificio Dei Liber unus

||
Eiusdem Epitome in Libros suos

II
De diuinis institutionibus

||
In calae carme de PlKnni

||
ae gr de Domi-

nica Re
II
surrectione. ^

Estes dizeres encontram-se dentro de curiosa portada, gravada em madeira. No fim do texto

da obra o seguinte registo:

Jíoc opus prwcipun diligSlia casligalum, ^ cu-
||
ra summa e.rmsum est Fto-

renlix suvipli \\bus Philippi de Giiinla Florentini
\\
Anno Domini. M.D.XIU.

(1513) II
iíense OcíoZ;)'!.— In 8." peq. de XVI ft'. (prels.) iniims. e oOl nuins-

na frente. E.

As XVI ff. prels. inserem : frontispício ; Dedicatória: «REVERENDISS. IN CHRISTO
PA.

II
^' Domino. D. Innocentlo Cibo .S.R.E. Cardi.

{\
Marianas tucaius suppl':i-

fersecõ/KcníiaA.; «EX HIERONYMO DE VIRIS || ILLVSTRIBVS.. ; ..L.COE. LA-

CTANTII FIRMIANI DE
[) í///h'«/5 institutionibus aduersus gentes]] Index prinii li-

brí.' (^ELENCHOS..); e «ERRATA..
Obra muito estimada. Explendida edição iiorentina, impressa, mui nitidamente, com ele-

« gantes caracteres itálicos. Citada por Brunef. MUITO RARA. Belo exemplar.

/^

5/i

//

//^'

1679— Lafitau (P. Joseih-Frauçois).— Histoire des decoiivertes et conquestes

des portLigais dans le Nouveau Monde, Avec Figures en taille-douce. Par

/h C' le... de la Compagnie de .Tesos... A Paris, Chez Saugria Pere... {et)

Jean Baptiste Coignard Fils. . . MDCCXXXIV. Avec Approbation & Privilcge dii

Roi. In- 12.°, 4 tomos de VI-XL-432, IV-381-LX-XIX, lV-512 e II-388-CXLVÍI

pags. E.

Livro curioso e muito apreciado. Segunda edição (a primeira é também de Paris, Snu-

grais Pere et Jean-Baptiste Coignard Fils, 1733, in-4.o, 2 vols.), adornada de ni.ipas

e belas gravuras a buril, tudo impresso em separado, em ff. desdobráveis. - Rara.

1680-Lamau (P.)-MCEURS
|| DES || SAUVAGES ||

AMERIQUAINS,
||
COMPA-

fiE'ES AUX MOEUBS
||
DES PREMIERS lEMPS.

||
Par le P. LAFITAU, do

Q O la Compagnie de Jesus.
||
Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

||

TOMO PREMIER.
]|
(Logar de vinheta tip. de ornamento) |1

Imp. à Bouen

& se venci,
\\
A PARIS,

|1

ÍSaugbain Vaíné, Quag des Aiigustins,

„, 1 prés la rue Pavèe, a la Fleiír (le]Lys.

íChables-stienne ocuereau, à Ven-

[ trée du Quay des Atigustins, aii Phénix.
||

MDCnXXIV.
II
AVFU APPROBATION ET PRIVTLEGE DU ROY. In VI",

4 vols. de XX-256, XVl-296, IV-248 e VIII-196-LXV pags. E.

Obra curiosa e muito interessante para o estudo dos usos e costumes antigos dos habi-

tantes dos diversos paizes da America, incluindo o Brasil. Edição enriquecida com uni

mapa geográfico das regiões americanas e com numerosas gravuras a buril em cl.apas

de metal, impressas em separado, em ff. desdobráveis. -Estimada. MUITO RARA.

1681—La Fontaine—Fables de La Fonlaine, illustrées. Précédées de la via

d'Ésope et aocompagnées des notes de Goste. . . Toms : Aii Mame et C'"- .

.

1853. \n-V2.° de lV-391 pags. E.

Edição ilustrada com o retr. de LaEontaine e numerosas vinhetas intercaladas no texto.

1682 Fabulas escoltiidas entre as de... Traduzidas em verso portu-

guez, emendadas sobre a edição feita em Londres, e accrescentadas com

(p-o
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a vidr. e elcgio de La Fontaine. Tor Francisco Manoel do Nascimento. Va-

rh, Ta 0//i-!>i(T ííe Cdloi. .4ii)io lS\õ. In-8.0 pgq., 2 vols. de lxxxiv-240 e

viij-370 píigá. E.

As Ixxxiv pags. pi-els. do tomo primeiro compreendem: ante-rosto; rosto; «Avizo do

Editor.» ; e -Vida de João de La Fontaine.»

Tradução muito apreciada. Edição primitiva ; rara. Bom e.xemplar.

1683—Lafosse et Duche- CEuvres choisies de .. Édition stêréotype, d'après 'fr :^0
le procede de Firmin Didot. A Paris, Chez Finnin Didol Frères... 1833.

In-r2.o dtí YIII-192-I pags. E.

La Fuente {yicenie de) — Espana sagrada ..—Veja-sc: Fló>-cz (Fr. He^-ri-

que).

16Si-Lagrange (.l&'é F.)— Vie de Mgr Diip-inloup, évéiiue d'Orleans... Par... /%é^'^ /^
Paris: Poiís^idgtie Frères... '1SS4. In-8.° gr , 3 vols. de lV-lV-58->, o28 e .* ^ ^ ^

IV-XL-.540 pags. E.

Excelente edição, adornada (nos vols. I." e 2.0) com 2 retrs. de Dupanioup (um em

1S2S, outro em 186i), gravados a buril por Levasseur.

1685- Laharpe (/. F.)— Abrégé de rHistoire générale des voyages, contenant

ce qu'il y a de phis remarquable, de pliis utile et de mieiíx avéré dans

les pays ou les voyagenrs onl péiiétré ; les njueurs des habitans, la reli-

gion, les usages, arts et sciences, commerco et manufactures ; Par...

Nouvelle édition, revue et corrigée avec le plus grand soin, et accompa-

gnée d'im bel Atlas in-folio. A Parif, Chez Édenne Leduux .. i820. [De

Vlmpr. de Crapelet.). ln-8 ", 24 vols. E.

Obra importante, curiosa e muito estimada. Boa edição. Exemplar falto do Atlas in folio.

1686— Lainez (/•>. Jo^eph]—E[ Daniel Gortesano en Babilónia, Svsaniiam, y //)<:#(, O ^
Echatanam. Prisionero de Nabuco en la ocupacion de Israel. Oy civda- / 7^
dano de la lervsalem celestial. Adorado por Dios de su primer Rey Na-

buco. Priuado de siete Monarcas, Caldeos, Persas, y Medos. Presidente de

ciento y veinte y siete províncias. Profeta de Dios, y conorte a sv pveblo

en la desolacion de Ivdea, Ove escrivia. El zelo y la obligacion de satis-

facer por reyes ofendidos. A Don Felipe Illl. .. Ano (Escudo d'arTnas im-

periais de Espanha) 16-14. Coti pnvikgto en Madrii, En casa de luan San-

chez. . . In-fol. de XII fT. (prels.) inums. e 542 pags. nums., além de mais

IV inums., finais. E.

A quarta folha prel. insere apenas uma gravura alegórica (Juan de Noort fecitj, a qual

tem ao centro o retr. de helipe IV.

Obra estimada. Boa edição, MUITO RARA. Excelente exemplar.

Laynes, antes Troyano (Franciscu)—Veja-se adiante: Laynes..

.

1687— Lamartine (Alphonse de)— ha. chute d'iin ange. Épisode par, . . Bruxel-

Uí. Murij Mnller tt C'e... 1838. In-12." de 1V-338-I pags. E.

16S8 Les confidences, par... Brtixeltes. Metine, C.ins et C.'"... 1849. ã^ ^ O
In-S." peq., 2 tomos de lV-300 e lV-194 pags., em um vol. £.

1689 Genoveva. Por .. (Traducção do Porto). Porlo, Na Typ. de Sebas-

tião José Pereira... 1851. In-S.", 2 tomns de '294 pags., em um vol. E.

1G90 Histoire dela Révolution de 1848, par... Bruxelles. Meline, Cans /;// _
eí C« ... 1849. [Impr. de G. Stapleaux). In-8.0, 2 tomos de IV-339 e IV-3e5 / '^
pa£S., em um vol. E.

yi'o

f^ S'o
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/^
O

/A

A.— Q 1691 Historia da revolução de Fiíiiiga em 1848, por... Purto : Typ. do

Nacional... 1849-5(1. In-S.", "1 tomos de 308 e 340 pags., em 1 vol. E.

1692 Poésies diversas, et mélanges en prose, par... Nouvelle édilion

complete. Bruxellen, Wahlen... 1836. 111-12." de 376 pags. e uma gravura

impressa em separado. E.

_ _ 1693 Recueillements poétiques, par... Brvxelles, lVa\len il Compagnie.

S ^ 1839. In-S.o peq. de IV-247 pags. E.

Edição pouco vulgar. Bom exemplar.

1694 Sonvenirs, impressions, pensées, et paysages pendant un Voyage

'^"'írf Ô C^ en Orient (I8;i2-I833), ou notes d'un voyageur, Par . . Bruxelles, Meline,

1836. In-8.0 peq^ 4 tomos E.

Edição adornada com o retr. do autor, uma gravura em aço, seis gravuras em madeira

e duas cartas geográficas.

/// ^ -1695—La Martiniero.—Ahregé portatif du Diclionnaire geographique De La

^ fn, C/ (-^
jjariiniere. A Paris, Chcz Le Mercier... MDCCLIX. In-S." peq., 2 tomos de

VI-4:89 e Il-.iSÔ-V pags., em um vol. E.

Acompanhada de dois mapas, impressos em separado.

y /^ ^) 1696—Lambert (José).— Breves e familiares inslrucções sobre o Symbolo, para

servir de continuação As Breves e Familiares Inslrucções do Senhor...

Traduzidas do francez e annoladas pelo Padre J. M. Valente. Porto: Livra-

ria Cathotica— Editora,. . 1879-81. Imprensa Internacional, de Ferreira de

Brito A. Monteiro...]. In-8 °, 2 vols. de Wl-Hn e IV-614-II pags. E.

1697— Lamolhe-Langon {Éiienne-Leon de).— Mémoires et sonvenirs d'une fem-

me de qualilé, sur le Consulat et TEmpire. Paris, Mame et Delaiinaij-Val-

lée... 1830. In-8.», 4 vols. de lV-437, lV-415, IV-419 e IV-445 pogs. E.

Obra interessante e estimada. Publicada anónima. Bom exemplar.

1698— Landais [Napoléon).—Dictionnaire general et grammatical des Diction-

naires anciens et modernes les plus célebres; par... Revu par d'anciens

. Inspecteurs de TUniversité, des Professeurs des colléges royaux, et par

(/^M f^ f \
des hommes spéciaux dans lea sciences, arts et métiers. Ce Diclionnaire

v/ ^ —
conliet lous les termes... Dixiéme édition revue et corrigée. Poris: Di-

dier. . . 1S49. ln-4." gr., ou foi., 2 vols. de IV-848 e 816 pags., a Ires colns.

de impr., cada.

COMPLÉMENT àn Grand Diclionnaire des dictionnaires françaisde

Napoléon Landais . . Par une Sociélé de savants, de grammairiens et

d'écrivains sous la direction de MM. D. Chésurolles, et L. Barre... Paris:

Didier... 1853. In-4.° gr., ou foi. deX-1398 pags., a Ires colns. de impr.

cada.— Três vols. E.

Dicionário importante e estimado. Excelentemente impresso. Bom exemplar.

1699 Grammaire générale des grammaires françaises, présant la solu-

/y -p) tion analylique, raisonée et logique de loutes les queslions grammaticales

anciennes et modernes, par. .. Cinquième édilion, revue et corrigée. Pa-

ris: Uiclier... 1815. In-8 ° gr. de 635 pags. E.

Obra estimada. Bom exemplar e bem encadernado.

//

/á-'
_ 1700— Lanfrey (P.)—Eludes et porlraits politiques, par... Paris: Charpen'icr..

O 1864. In-a.o gr. de VIlI-407 pags. E.
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1701— Lanoya (ffcdinaníí rft!).—L'Homme saiivage, par.. . (CEuvre poslhume). / A
Paru : Hachelle et Cie

, ÍS7.". In-8.° de IV-IV-194 pags. E. • /X ^c5
Obra ilustrada com 35 vinhetas gravadas em madeira por Em. Bayard.

Encadernada juntamente, esta outra obra: «LES CHEVAUX du Sahara, et les mceurs du

Désert, par le general E. Daumas... Paris: Michet Lévy Frères . . . 1864. > In-8.o de

XI 1-527 pags.

•1702— Lanz (Karl).—Chronik des edlen en Ramon Muntaner. Herauagegeben

von Dr. Karl Lanz. (Logar de escudo encimado por viseira, coroa real e

cabeça de dragão alado). Stiillgort, geãruckt avf Kosien des Hterarischen

Vereiní. i84i. In-8.o de XXXVI-5.Ô0 jtags. E.

As XXXVI pags. prels. compreendem: titulo; .VORREDE.. ; e «TAULA..

As duas pags. imediatas ás prels. inserem : «PROLECH, || en lo qual se recompten les

gracies que Deus || feu ai autor e fa a tots aquelles qui lamem de cor.»

Crónica em idioma catalão, muito estimada. Excelente edição. Pouco vulgar.

1703— La Pérouso.—Relation abrégée du Voyage de La Perouse, pendant les

années 1785, 1786, 1787 et 17o8; Pour faire suite á VAhregè de Vhistoire gé-

nérale des Voyages, par Laharpe ; .Avec pottrait, figures et carte. ^ l.eijjskk,

1799. Id-8.» de XXXVIÕ62 pags. E.

Tanto o retr. como as figuras que embelezam a obra são gravados a buril.

1704-La Plata (Fr. Juon de).—DEFENSORIO
||
POR LA ANllGVEDAD,

|1
LE-

GISLADOUES, Y SANTOS [ de la fagrada Reiigion de N. Senora
||
dei Cár-

men, de la antigua
1|
Obleruancia.

||
POR EL P. Fli. IVAN DE LA PLATA.

II
Predicador, y Coronifta dei mifnM Oíden, \\ natnral de Sevilla.

\\
Dedicado

||

A LA SENORA D. ANTÓNIA ENRIQVEZ.
|1
Dignifsima Priorade la Tercera

Orden de
||
nticítra Senora dei Cármen. || || Fue ivprefso en Serilla,

afio Í6'35
i;
Aora leguiida vez coii toJ:is las licencias

]|
EN LISBOA.

||
Por

Paulo Craesbeeck Impreílor de las Ordines
||
.Militares. Afio 1645.— In-i."

de VIII pags. (prels.) imims. e 143 (aliás 144, pois que se repete a num.

61). E.

As VIII pags. prels. inserem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a II em branco)

;

^APROVACION DEL MAESTRO R. PADRE Fray Francifco de ta Sagrada Reii-

gion de! Patriarca San\\ Francifco de Pauta...», e outras licenças permitindo a

impressão (pags. III a VI) ; «DEDICATÓRIA., (datada e subscrita : cLiséoa S de

Agofto ;6í 5.
II
Francifco Cofta.») ; e .PROLOGO AL LECTOR.>

Livro curioso e estimável, que Salva não possuia. Edição raríssima. Belo exemplar.

1705-La Roque (Jean dt). -VOYAGE II DE
||
L'ARABIE HEUREUSE, H Par /-^^O

ô

1'Ocean Oriental, & le Détioit de la Mer
||
Rouge. Fait par les Fiancois

pour la preraiere
||

fois, dans les années 1708, 1709 & 1710. [!
AVEC

i|
La

Relation parliculiere d'un Voyage du Port de Moka à la Cour du Roi de

Yemen, dans la seconde|| Expedition des années 1711, 1712 & 1713.
||
Un

Memoire concernent 1'Arbre & Fruit du (Jafé, ||
dressé sur les Observa-

tions de ceux qui ont fait ce dernier
|| Voyage. Et en Traité historique de

Porigine & du pro-
1|
grés du Café, tant dans PAsie que dans PEurope ; de

son
II
introdiiclinn en France, & de Pétablissement de son usage

j] à Paris.

II
(Marca do editor? gravada a buril em chapa de cobre)

||
A AUSTEUDAM

II
Chex. Steenhovíveb et Uytwerf. ||

Libraircs sur le Rockin, vis à vis la

Porte de Ia Bowse.
\\

|| Aí DCC XVI. In-lâ." de XVI (inums.)-343

pags., além de uma em branco, X inums. de «TABLE DES MATIERES
PRINCIPALES.»,e outra em branco, finais. E.

d?o
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As XVI pags. prels. inserem : uma gravura alegórica de ante-rosto; titulo (impresso, a li-

nhas alternadas, a preto e a vermelho) ; Dedicatória ^A Monseigneur Le Comte de

Pontchartrain. ..> ; cAvertissement.» ; e «Approbation.»

Entre a ultima pagina preliminar e a primeira das 143 numeradas vem uma Carte da
Royaumc d'Yemen daiis PArabie Hcureuse...^ (impressa em folha desdobrável).

Obra curiosa e estimada ; citada por Brunet. Ediçiio primitiva e parece que a única que
se publicou até agora ; excelentemente impressa. RARA. Bom exemplar.

17C6— Lasasueta íJnrínIo de).— ^ Historia de Tlnmas Kovli-Kan, Tradneida

f) Q de el francês en Castellano por Don Jacinto de Lisasiieta. jj^ Vitima-

mente anadida la Eriípcion hecha en los Tártaros VsbeKs, despues do la

Conquista de el Indoiistan, con lo demas, que ha ociírrido hasta este pre-

sente ano de 1742. Con Licencia: En Madrid, en la Ojpcina de los Herederos

de Jvmi de Ariztia. Ano de M. DCC.XXXII. In-S." peq. de VlI-aCO pags. E.

1707-La Serre (P. De).-BovovKT II DES PLVS BELLES || FLEVRES li
Del'Elo-

^-1 qiience
||
Cueilly dans les || Jardin des

||
Sirnrs. . . \\ A Paris || Chez Mnturin

Cy -^ /~) /~) Henanll dèuant le petít Nc.uare
\\

et \\ Chez Pierre Targo, rve SJ Victor au So-

I
^

leil d'or.
||
1638. In-S." peq. de VIII ff. (prels.) inums. e 600 nunis. E.

As VIII pags. prels. inserem: frontispício; Dedicatória -A MADAME] LA PRINCESSE

II DE CONTV.. (subscrita: P. de la Serre); e ^TABLE DV CONTENV\\en ce

líure.-'

O frontispício, de desenho alegórico ao titulo do livro, é primorosamente gravado a buril

em chapa de metal (Cre'^p. de pas\\ Iria. et fecit.).

Esta interessante e apreciada compilação compreende trechos dos seguintes escritores:

Du Perroiiy Duc d'Esperrion, dn Rousses, CollTeteau, Bertaud, Malerbe, la Brosse,

la Serre, etc, etc. -Hulto rara.

j^ ^ f) 1708— Lasserre (HfiiriV.— Rern idette, Sifiir Marie-Bernard, par... Paris: Pal-

me. .. J6ÍJ. In-8.0 de XVI-430-II pags. E.

• Edição ilustrada com diversos cabeções alegóricos.

y y.. 1709 Le cure de Lourdes Mgr Peyramale, par. .. Ouvrage faisant suite

M. \) a N.-D. de Lourdes», aux «Épisodes miraculeux de Lourdes» et a nI3erna-

dette» du même auteur. Sixième édition. Paris: Bloud & Barrai... s. d.

In-8.» de XX-464 pags. E.

Ilustrada com o retr. de Monseigneur Peyamale (íotogravura impressa em separado).

// A^f 1710 De la reforme tt de Torganisation normnle du soffrage nniversel,

9*1 "^
par... D.^Mxième édition. Parif. Palme... 1S73. In-8.o de IV-ál9 pags. B.

O frontispício é embelezado com a marca do editor.

1711 Les épisodes miraculenx de Lourdes par... Suite et tomo dou-

xième de N^itre-Dame de Lourdes. .. Paris: Polmé. .. 18S3. In-S."" de XXXI-

474-Y pags. E.

1712 Notre-Dame de Lourdes. Édition illustrce dVncadrempnts varies

à chaque page, de soènes, portraits, vues a vol d'oiseau et paysages. Vin-

^ Ji ^'
f^ glième édilion. dile Dn Cintiiiantenaire. (Marca do Editor). Paris: Maison

^J^rn ~^ - VatMotaqiie . . . 1908 {Typ. PlnUppi Renouard. . .). In-8.o gr. de XII-482-I

pags. B.

Nas pags. prels. VII e VIU um .PRÉFACE 190S.. ; e n.is IX a XU um cPRÉFACEJl

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.. (1S69).

Obra estimada. Ediç.ío luxuosamente impressa e adornada com dois retrs. do autor e

com belas e artísticas cercaduras, reproduzindo muitas delas assuntos extraídos do

texto.

Exemplar com dedicatória do autor ao Conde de Samodães,

^S^o





rg»^«•^«^m.^-m,»%t^y»»>)^^^fc^«^^»^<^»»>^#'^»**^»»'*,«^^#**.<'*.*-^.*>-*^<'^)>;:

Portada da obra descrita no Catálogo sob o n.o 1717. O original mede 290Xl95inoi.

(Pag. 491)
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Mo

Mo,

1713 Nosa Senhora de Lourdes. Obra honrada com um Breve especial

concedido ao auctor por sua Santidade o Papa Pio IX. Traduzida da qua-

dragésima pdii;ão franceza por Allierto Pimentel. /.is6oa; Maltos Moreira

& C". IS76. In-8.° de XV-400 pygs. e uma estampa. E.

Latino Coelho {José iVaiia)—Veja-se : Larergne (Leôncio).

1714— Lauer (lU.)— Grammaire arniénienne, par .. Traduito, revue et augmen-

tée d'une Chrestomathie et d'un Glossaire par A. Carrière. . . Paris: Mai-

aonueiwe el C'« . . . 1883. ln-8.o de XIV-218-I1 pags. E.

1715— Lavallete (Comíe)— Mémoires et souveniis du . ., Aide-de-Camp du Gé- í y yx

néral Bonapart... Piibliés par sa famille et sur ses maniiscrits. Seconde / /V OO
Edition, revue et corrigée. Paris, Fournur Jeune... ISSl. (Impr. de H.

Foitrnie\ ln-8.°, 2 vols. de IV-XXXVI-368 e lV-408 patjs. E.

As pags. prels. 1 a XXXVI do vol. I inserem unu .NOTICEJISUR LE || COMTE LA-

VALLETTE., por Cuvillier-Fleury.

Memorias interessantes e muito apreciad.is. E.tcelente edição. . ,-.

1716— La Valllère {Mudtune de)— Mémoirps de... Paris, Mame el Deiaunaij, J/^ ^-^ Q
Vallée... 1829. ÍJmir. de Lachevardiere) . In-8 «, 2 vols. de Xli:f88 e IV-

363 pags. E.

Interessantes e estimadas. Bom .exemplar.

Lavanha (loão Baptista) — ]\íí\sh-ííõ do naufrágio da nao S. Alberto...—Ve-

ja- se: Ciomes de Brito [Bernardo].

1717 VIAGEM
!|
DA CATHOLICA REAL ||

MAGESTADE
||
DEL REY D.

FILIF'E li.
ii
N. ?.

II
AL REYNO DE PORTUGAL ||

E rellaçaõ do folene || re-

cebimento que
II
nelle íe llie fez. !|S. í\l.-iGESTADE\\ a mandau efcrerer\\

POR JOÃO BAPTISTA L.i VANHA
\\
SEV CIIRONISTA MAYOIl.

Este titulo acha-se dentro de elegante e artística portada, adornada de vários desenhos

alegóricos representando a Ulyssea (Lisboa), Ulysses, o Tejo, Afonso I, etc. É pri-

morosamente gravada a buril em chapa de metal, assinada: ^Joan fckoqaen fecít.t

No centro da base da mesma portada o registo

:

MADRID
II Por Tiiomas lunti Impreílur dei Rei N. S. || .M. DC. XXIL (E no

fim do verso da ultima folha, rematando o texto: «EN MADRID, |1 Por

Thomas lunti Impreflor dei Rei noíTo Senhor. || || ANNOM.DGXXI »

— .síc).— In-fol. peq. de, além da portada gravada, II ff. (prels.) inums. e

78 nums. na frente. E.

As duas folhas prels. inums. compreendem: «.\ROVAÇÃO DO P. ANTÓNIO
]1 Colaço

da Companhia de lefus.» (datada e subscrita: <Em Madrid a ||
13. de lulho de'; 621.

\\
António Coiafo.-); .APROVAÇÃO DO PADRE MANOEL SOAREZ || da Compa-

nhia de lefus.» (datada e subscrita : «Nefte Colégio Imperial da Companhia de
Ierus.> (datada e subscrita: .Nette Colégio Imperial da Companhia de lefus de Ma-
drid, 4. de

II
Agofto, 1621. Maweí Soarez.-) ; cSuma dos privilégios.» (datada de

'Madrid a 24. de laneiro de 1622.); «ADVERTÊNCIAS.»; e a Dedicatória: cA EL
REY N. S.. (datada e subscrita: «De Ma- 1| drid vij. de Março, de M. DC. XXII.

||

loão Baptista Lavanha.-).

Esta interessante e apreciadíssima descripção da viagem que Filipe II de Portugal fez a

este reino, em 1619, é enriquecida de belas estampas, de primorosa execução a buril

em chapa de metal, a saber: A formosa portada, já mencionada; 14 magnificas gra-

vuras de pagina, assinadas pelo mesmo artista que gravou a portada (representam

os artísticos arcos triunfaes erguidos por ocasião da regia visita em varias ruas da
capital); e ainda uma outra gravura, de grandes dimensões (tirada aparte, em folha

desdobrável), a qual mostra um pedaço considerável do Tejo no acto do desem-

^fo^o O
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• que de Felipe II em frente dos Paços da Ribeira, e uma grande parte da cidade de

Lisboa. Esta estampa tem no alto (ao centro) estes dizeres : «DESEMBARCACION
DE SV M. EN LISBOA '| Debuxada por Domingo Vieira (Serrão) Pintor dei Rey i

cortada por loan Schorqiieiís.y).

A par desta edição em português, foi impressa uma outra em castelhano : aquela desti-

nada decerto a Portugal ; esta a Espanha. Embora ambas as edições sejam quasi

conformes em seu conteúdo, visto que, salvo os idiomas que as diferenceiam, somente

nas peças prels. apresentam variantes, entre nós são porém, como é natural, muito

mais apreciados e valiosos os exemplares da edição em português.

O exemplar que apresentamos encontra-se completo e em óptimo estado de conservação,

o que raríssimas vezes sucede, pois que em quasi todos os exemplares que apa-

recem no mercado falta a curiosa estampa alusiva ao desembarque, que acima se des-

creve.

^Veja-se : Barros (João de),—Décadas (Quarta década).

/âM O ^

O c)

^'D

Ò^V

1718-Lavater (Oaspm-)—L'ART
||
DE CONNAITHE LES IIOMMES 1| PAR ||

LA
PHYSR^NOMIE,

||
PAR...

||
Nouvelle édition, corrigée et disposée dans

iin ordre plus méthodique; prócédée d'une || Notice historique siir TAu-

teur ; augmentée d'iine Exposition des recherohes ou des opinions |J de la

Chambre, de Portíi, de Camper, de Gall, sur la phisionomié ; d'une His-

tolre ana-
|1
lomique et physiologique de la face, etc.

;
par M. MOREAU

(de la Sarthe)... (Vinheta jilegoiica, aberta a buril em chapa de cobre

:

Couche lUs Sculp.) PAUIS,
\\
DEPÉLAFOL,.. . 1820. fDe Vlmprimerie

de L.-T. Cellot). In-8.°, 10 vols. E.

O tomo X compreende uma «TABLE RAISONNÉE DES MATIÈRES.
Obra importante, talvez mesmo, no seu género, a primeira de quantas se hajam publi-

cado até ao presente. Explendida edição, adornada com mais de 600 gravuras a buril,

das quais 82 coloridas e executadas sob a direcção de M. Vincent. Belíssimo e.xemplar,

com óptima encadernação (lombadas de vitela, artisticamente ornamentadas a oiro)

contemporânea; ff. ma/-*.—Apreciada e rara, sobretudo nas condições em que se en-

contra o exemplar que apresentamos.

1719— Laveaux (M.)—\ie de Frédéric II, roi de Prusse.' Aocompagiit^e de Re-

marque, Pièces justificatives & d'un grand nombre d'Anecdotes. Nou-

velle édition, Revue, corrigóe, & augmentée de beaucoup d'Anecdotes in-

teressantes. Astrasbowíi , Chez J. G. Treullel... A Paris... 1788. In-12.°,

7 vols. R.

Trabalho interessante. Excelente edição, adornada com um belo retr. de Frederico II.,

primorosamente gravado a buril em chapa de aço (H. Rambery, Del.-F. Huot,

sculp. 17SS).-Bom e.xemplar, com ene. contemporânea.

1720—Lavergne (Léonce de)—Ensaio sobre a economia rural da Inglaterra, Es-

cócia e Irlanda, por . . Versão poitugueza ptlo Dr. Venâncio Deslandes.

Precedida do um estudo acerca da vida e escriptos do auctor por J. M.

Latino Coelho. Lisboa: Imp. Xacimal, IS67. In-S." de LIX-35:-i-II pags. e

um mapa, impresso em separado, em ti, de gr. formato (desdobrável). K.

As pags. prels. VII a LIX inserem o Estudo acerca da vida e escritos do autor, por La-

tino Coelho.

i721—Lavicomterla (Z,.)—Les crimes des róis de France. Par... precedes

d'une Notice historique sur Tauteur et ses ouvrages, Por Nicaise Goujon
;

et ornes de six vignettes gravées sur acier. Paris. Adolplie Havard. .. 1834.

ln-8.o de XVI-41'2 pags. E.

Obra interessante. As seis gravuras de que é adornada são impressas em separado.
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17í22-Laynes, ai.lts Troyano {F»í7»n?co)- PEFENSIO
||
INDICAI! VM MIPSIO-

NVM
II
Madurenfis, nempe, Maysiirenfis, & Carnulenfis,

!|
edita,

||
Occo-

lione Decreti
1|
Ab 111."° D. Patriarcha Anliocheno

|| D. CAROLO MAIL- _^l^/0-^y> /O
LARDIJDE TUVRNON

II
YlSirATORE APOSTÓLICO

||
In Iridiis Oiientali-

'^'"'--^'^^ ^
bus lati;

II
& liil epia

n A FRANCISCO LAÍNEZ E SOCIETATE JESU
||
Ele-

cto Epiíoopo Meliaporeníi.
||
(Pequena vinheta oiiiamental) || ROM/E,

II II
Ex lypographia Reverendae Canieraí Apoltolicae

|| MDCCVII.

(1707)
II
Superiorvm p<niiiffu.—\n-4:.o de XIV pags. (prels ) inums. e 642

nutns. E.

As XIV pags. prels. inserem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a li em branco) ; Dedi-

catória : Illustrissimo, & Reverendissimo Domino !| D. AUGUSTO AB ANNUNTIA-
TIONE|[ARCHI-EPISCOI>0 QOANOllOrienlis EcclefiíE Primati.... (subscrita no

fim: «Obfequentiffimus Serras
|1
Francifcus Lainez e Soe. JESV Electus

1| EpiTcopus

Meliaporenfis.») (pags. III a IX ; a X esta em branco); e «PROLVSIO.t (XI a XIV).

O texto da Defensio propriamente dito é encimado por este sub-titulo: «BREVIS NO-
TITIA

II
INDICARVM IMISSIONVM

1| Madurenfis, nempe, Mayrurenfis, 8r
;i
Carna-

tenfis Soe. Jeru.>

Obra interessante e de notável merecimento para a historia das Missões da índia Orien-

tal. Seu autor era português e natural do Porto. Barbosa Machado consagra-lhe uma
extensa e substanciosa noticia biográfica (Veja-se a Bibl. Lus., tomo 2.o pag. 67

e 68).

Belo exemplar. -Raríssima.

17i3-Leal (P. ilí(Hioe/).-CRYSOL|| PURll-ICATIVG,
li

E.\l UUE SE APURA O
MONACATO

II
DO GRANDE PATRIARCA DA IGREJA

II
S. AGOSTINHO; '' /^^ ///\

E A SUCCESSAM CONTINUA OA
II
da Ordem Eivinitica, que inflituio em (y O fí^^ O

Afri-
II
ea, & feu^í Dicipiilos inlioiíuzirão

||
nefta Provinda Lulitana.

||
(lE-

EERECIDO
II
A ANTÓNIO CAVIDE.

||
fideljílimo criado delRey

|| D. JOÃO
IV.

II SEV AV-TOU
II
O PAhRE FR. MASOEL LEAL, ||

Dotttor m Sagrada

Thcoloqia, tillto, & Cronifta da mej'>na\\ Provincii, natural de Arrifana de

Sovfa.
II II

LlSliOA
II
Com todos as t(ceiií;os necpfsaiias.

||
Na Ofticina de

ANTÓNIO RODRIGUEZ D'ABREU.
||
Arino 1673.—In-fol. de XX p.ngs. (prels.)

inums., 697 ntims., iiru:i em branco e mais XXII inums., finais, de «IN-

DEX
II
DAS COVSAS MÃES || notáveis defie Cryfol.» (É impresso a duas

colns. por pag. e remala com as Erratas defle Cryfol). E.

As XX paginas prele. inserem: titulo (pag. I ; a II em branco); Dedicatória «A||ANTO.
NIO CAVIDE 11 FIDELÍSSIMO CRIADO DELREY 1| D. JOÃO O IV.. (pags. III e

IV) ; «PROLOQO.» (remata com a marca do impressor ? e ocupa as pags. V a

X) ; e «TABOA DAS PVRIFÍCAC.OENS, (VII)
|1

iSr Exames liefte Cryfol.. (pags. XI

a XX)

Livro estimado. Excelente edição, RARA. Belo exemplar.

1724 NOTICIAS
||
LIA ANTIGA CONFliAlUA

||
DE NOSSA SENHORA DA ^S^^ ^

GRAÇA
II
INSTITUÍDA E.\l O ALTAR MAYOR || da Igreja de N. Senhora da

"^"^^^

Graça de Lisboa, da ||
Ordem do Santo Agoltinho.

||
(Logar de vinheta em

oval, tendo no centro a Virgem com o menino Jesus no colo e, em volta,

estes dizeres: EGO QVASI VITIS FRVCTIFIGAVI SVAVITATEM ODORES
ECCLXXIUI)

II
COMPILADAS Pelo R. P. o Doutor Fr. Manoel Leal.Chro-

nifta dn
||
mrlma Ordem.

|| E imjreffns à cufta dos Irmãos, qve servem a

dita confraria cfte
\\
prefente anuo de 1660

\\ l!
LISBOA

||
Com as licen-

ças neceffarias.
||
Na Otíicina de António (.)rasbeeck de .Mello.

|1
Impreílor

da Gafa Real. An. 1670.-In-l.° de X ff, inums. B.
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Na fiente da primeira folha o titulo que fica transcrito ; no verso da mesma II.: <A NOS-
SA SENHORA DA ORACA || Adiada por huiis Pefcadores na praya de\\ Cafcaes.

II
SONETO.- (subscrito :- «De Sebaftiaõ da Foncequa, & Payva, Meftre do Hofpital

del-Rey.») ; e da frente da II. U em diante o texto do opúsculo, o qual é dividido

em V Capitules. No verso da ultima ff., em remate, uma lista dos autores alegados

ou consultados durante a composição da obra, encimada pela epigrafe: «CONSTA O
REFERIDO DOS AUTHORES

||
infra fcritos..

Opúsculo curioso e muito raro. Bom exemplar.

6'^ú õ

1725— Leão {Manuel rie— Judeu português),

íelas... ItíSS.

-TlíIVMPHO LUSITANO... Bruf-

{Do ffontíspieio daniof a e.rvia rcprodnrão fi<io-:inengri'ipca que segue):

.WMPTUOSIBADEá REGIAíí :^//>^
l \ >K0S AVGUSTCDEároSORlOS^ \\--^,

í\ v^ - - - -
-

I^JJJOM PEDRO SEatrUDO

,.yie. ítiAt 2.Í Ve" Ouruèro

AO SI» HOHJERÓNIMO I^TNtJ DAOOjrA

(Beinzida 52""")

In-i." de, além da portada graTada, que fica reproduzida em «fac-simile»,

VIU [lags. (prels.) inums. e 328 nuriis. na frente. E.

A? vm pags. prels. inserem as seguintes peças: «DEDICATÓRIA
|1 AO SENHOR [|Gk-

KoNiMo Ni-xEs D.^ Costa
\\ Cavalteiro Fidalgo da Caza de Jua Magefíadc |! El Rey
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Dom Pedro Segundo
|| de Portugal. || E seu Agente nas Províncias Unidas.», (subs-

crita no fira: 'Criado de V. ^tí. |1
Manoel de Leão.> (pags. I a V) ; «PROLOGO.

|1

L->tor.. (Vi e VII); e «ERRATAS.. (VIU).

Esta intereisaute e apreciada obra consta de uma curiosa narrativa em verso, em que o

autjr dsscreve todas as amiptuosas e magnificentes festividades realizadas em honra

dos nube:ites-D. Pedro II e D. JWaria Sophia Isabel da Baviera, tais como: en-

trada da Rainha, arcos triunfais, luminárias, fogos reais, combates.de touros, etc.

No fim, como que a rematar o texto, esta declaração :- O terceiro Dia de Touros, fica

para fahlr breveme-tte H em feparado volume, do:ide direy o preceito que me \\ obri-

gou a dividir efts libro em dí>«s..-Este prometido terceiro volume não chegou

poréji a publicar-se.

Muito eftimada e RARÍSSIMA. Excelente exemplar.

1726— Leão XIII.—Cancioneiro de Leão Xllí, ou versos latinos e italianos de '^"^/O /O
Sua Santiilaile, postos em lima porlugiieza e preceiidos da sua biograpiíia ^
pelo P." Joaquim d'Abieu Campo Saneio. lídicjão commemorativa do jobi-

leu pontifical.

Estes dizeres encontram-se emoldurados por elegante cercadura alegórica. Na base da

mesma cercadura o registo do Editor :

i887—Mawiil Malheiro Eiitor. Sõ,— Itna da Picaria— 81. Purlo. (Foia da

cercadura).- Typ. O^xidenlal— Porto. In-S.° gr. de ClI IT. inums. E.

Tradução muito apreciada destas composições poéticas do pontífice Leão XIII. O original

vem no verso das ff. e a versão na face das mesmas.

Explendida e lu.íuosa edição, era excelente papel cartolina, impressa a varias cores; as

pags. adornadas de elegantes e artísticas cercaduras.

/^C OHâT— Lebrun (//o,»)). — Voy;.ges en Abyssinie et en Nulie, Recueillis et mis
eu oídie Par.. Tuvrs : Mome & C'c, IHiO. lii-S." de 299-1 pags., afora um
froritispicio gravado a buril. E.

Ilustrada com quatro gravuras a buril, impressas em separado.

172S—Uecomte ;J.)—Le Darwinisme el lOrigine de l'ÍJomnie, par l'Abliõ... y'^^ O
Deu.Kiènie édilinn, uonsidcrablement aigmenlée. Bn(xelles: Vromonl...

-Paru: Palme jS73. ln-8.° de XIII-411 pags. E.

j^S~o
17i!9— Lecoq (//).—tléments de géulogie el d'hydrograpliie, ou Hésurné de.s

notions acquis s sur les grandes lois de la natiiie ; lbisai,t suit el servanl

de compÍPiuerit ; u.\ élé;iierils de gécigiaphie physique et de meléoixik.gie

;

Par... Aveo liuil plauches gravées. Bnnelles, Soe. Tijp. Dilye, Ad. Wuhlan
el aimp.e IS.^SÍK In-S.- gv. de Xilí-i'ii pags E.

As oito gravuras, abertas a buril, são impressas em separado (algumas em ff. desdobrá-

veis).

1730— Ledes ntia {Alongo de).— líomancero y monstro imaginado. Compveslo (O q^^
POT... Harceloiin, Sebast. Cormellas, WlO [">} ln-8." peq. de VII ÍT. (prels.) -^ Op O Xi

inuns B 181 nums. na frente, alem de mais IV inums., finais, de Tabla E.

Romanceiro interessante e muito apreciado. Edição extremamente rara. Exemplar falto

das ff. prels. (incluindo o frontispício); das 1, 2 e 177; e com defeito nas 161 a 181

e nas quatro finais de Tabla. com prejuízo do te.\to em algumas delas.

n31—Ledhuy (Cíii-íe).- Les siies de Coiicy, par... Pnrn Lcoffre et (?'«...

ÍÒ';V). ln-8.° peq. de 287-1 ppgs. E.

^á-D
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Livro ilustrado com uma gravura e com um frontispício alegórico gravado a buril.

Encadernada juntamente, esta outra obra : cTROIS MÓIS au pouvoir, par M. de La-

martine. Paris : Michel Lévy Frères... 1S4S. In-8.o de 328 pags. E.

1732— Lo Fauro {A7r)édée).— L'Annèe niililaire. Revue des faits relatifs aiix ar-

mées française et étrangères. Publiés sous la direction de. . . Paris: Ber-

ger-Levrattlt et Cie... 1S81. In-S." de VI440 pags. E.

1733— Lefranc (3/. Ém.) — Tableau chronologique ou Mémente de rHisloire

universelle, par... A Paris, Lecoffre et C'^ ... 1845. In-S." peq. de V)I-419

pags. E.

1734—gígritín ftttffhnE 1! inntruiic mmr... Jijptjlt, lõOõ.

<í^ /^ Jj ^ Q (Do frontispício damos a exacta reprodução (oto-zincogrúj\ca que se(jiie):

tt%mu rrtíinmr

ííiarronfmm gf^

rnftimiír>
(O original mede HSxSl""")

111-4.» de XXIl ff. iniiins. (o verso da peiíullima e a frente e verso da ulti-

ma estão em branco). E.

Na frente da primeira folha, impresso na parte superior da pagina, o titulo reproduzido

acima ; no verso da mesma fl. uma poesia em latim e uma (DrrttíO flíl fflU-

rtam Quitam. ; no aito da frente da fl. II : Jntípit prfffltííi íii líflcii&n rcíirfi-

II
mf inatronc ^mic flíiiítrúis oírginís pnrie mns. 3 íljn fpí miic.

Decorre até á frente da II. III, onde ocupa somente o espaço de uma linha, come-

çando na linha imediata o texto da JCflfllSil propriamente dito, o qual contém

rotj ©n;)ÍÍUl(IS. o ultlmo termina no alto da frente da li. XXI, seguindo-se-Ihe,

como que a rematar, o registo da impress.io

:

Jmprr ffuiii Jijpljlt f ptlrliiiurm Joltfv

Jlmii) íui Itt.quiiiflrtrríiiii) tiuiiito.

o opúsculo é constituído por quatro cadernos de impressão : os dois primeiros conteem

seis ff. cada um e estão rubricados, no pé da frente das fres primeiras ff. de cada

um deles, respectivamente : ^ij (á primeira H. deste primeiro caderno competia a

rubrica ^, porém não a apresenta), ^ ttj e §, § ij, S iij ; o imediato, de qua-
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tro ff. tõinenti:, C, (K tj, ® tij ; e o ultimo, também de seis ff. : Ç, Ç tf,

Peça muito apreciada e RARÍSSIMA. A edição é mui sumariamente citada por Brunet

{Man. du tibraire,^[tomo 3.o, coln. 935). Exemplar apenas aparado á cabeça e em
perfeito estado de conseivaç.ío.

1735— Icl1r^iâ (lirr rft innm...) ... ic m-igiitc, rt uttr... iiiortc... IJcginE... fnit-

rtr Jintriiiir... {.lyíjtuiine. í.vtój.

{Do frontispUíO daniox a feguinie e.rai-tn Teprodv[-uo loto-tiiicográfica):

Ifeecd!nom qtted^^ííngulanatcB

rarakqmà^^^áxiB kx legcdifcol
Urta et perfecta.tríirtans oe 02igine. tr vire *o:dine^í)c conucrf

íione^ãc magífh-ali Difpuíatíçnc.aft Oepalíionc.moHe. í mif

raculíB gcncrofc Regínc.necnongloyoíeyirgínisct mamne
fanctclCaíberíne. íímo qMocgoUmeratvzbia aiejcandrinc*

^O^Õ')0

(U orlijinal mede llGxlOOmm)

In-4.° de IV ÍT. (prels.)iniims. c Lini. niinis na frente (o verso da iiltiniii

todo em hrancoV F.

As IV folhas prels. inums. inserem as seguintes peças: titulo (frente da II. I; o verso

em branco)
;
|]ri.ilaguô : Jiutpíl ^mlfl H (1118 íJiiHí

íi fiiprr Itíiiitn? glorio-

fiffimc i:
ft riiigiilnrirfiiiic uirgiiiis

||
rintrrinr ntrj iitnrtiris. (ft. ii e iiii;

e (Tnlniln — Jiiripimit ni-
I|

pitiiln Irflrníf riitgiilnris /t» clntt ipfiiis

btntr fmtlirri-
l
llC^UiVfliltiO rt lltnrtiris. (parte da segunda coluna do verso

da mesma fl. III e ti. IV).

O texto da obra propriamente dito, dividido em vinte e quatro Capítulos, principia na

frente da folha I, conforme a reproduç,ão que segue

:

3«
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áScipit legenda beace íkatberí
' ne virginis cc itiaríFr íe gn cu»
j
iiiB piimçi apitulo aglur oc 23vodcciano t ÕJapmía

I

no qni Tcj ipfi fiimiit.í qiiomodó Ovoclídjmis mífit ín

grcciá £;ól^9nclll^ auú .Tidclicct larictc katbmnc t qrc.

>>oclecí
ianiie nobílií

jrjtcobfcunis
fOcSaIttidfía
cíuirareq? faí

lona trabciie

oaflinenii (Títcfimue abau
guíto- m Dalmácia factue c

abcjcacíMi ímpcrato:. i viV

ginríanníe rempublicágu
bcrnauít.OJodú aufcquo;!

mõadrccnúpcrucnit reco

lomclcíjiirc.ínquadam an
fíquacronicdi^Tt fr;iui?,

"fiam a partbíe atcp barba*
ris ^iiincija rumo: vcníf et

Oe multíe alija boftito ínfc

(O nncjinal mede 145x10 1"""}

Ao ultimo Capitulo, que termina no verso da 11. XLVIII, seguem-se diversas outras

peças (|Jír Ijnr fíntlifiiiin quiitiôir |l lu-ncrnri.—pr ffín Ijflcitn
|| iiufiinm

lnii6r iiirun.— Scquit ^r im- 1| itn fintrniitnlc Imiiis nl-
]| mr «initiiis.—

Sciiuiliir fllin II tirõ 6r fniuta fuUlicviíin. — (Orntio lioim
|| Sc Ccn lim--

Imrn urnlia Hflif. %UC UilO...) e como remate de tudo o registo da impressão:

Vcnutn rlt liiftoiin nmin. niniiua mm Siliiifiitin

'í' tiarli Itiibiu rniifn impiffln yrr |tlniiirtni gn

llãiifiii OMuiiimirr Plíuc; ftrníiitiiirn. Çuirc iin

iintinitntis ^liiiio |ttiUífíiiui liiigciitrfiiiui. oitnuo

flfijiii ij&iis ^prils. íiiiil frlicifcr.

o texto, a duas colunas por ijagina, de impressão nitida em caracteres góticos, é enri-

quecido com desasseis lindas e curiosas gravuras, da tamanho igual ás que veera no

frontispício e na primeira das 54 folhas nums. (veja-se os «fac-similes» que damos

acima) ; com uma gravura, de formato menor, contendo a imagem de Santa Helena,

e ainda com 25 artísticas letras iniciais de capítulos, de lindos desenhos de fantasia.

Esta notável edição é um primor de execução tipográfica ; Brunet descreve-a no Manuel
du Ubraire, tomo 3.o, colns. 935 e 936. Os exemplares, muito estimados, são E.XTRE-
MAMENTE RAROS. O nosso encontra-se em magnifico estado de conservação e

tendo uma óptima encadernação de pergaminho, bastante antiga.
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y^ôo

àõ

Mó o

1736— Legrenzi (/íiijfío).— II Pellegiino nelTAsin. cioé Vioggi l'el Dotlor...

Fisico, e Chirurgo, Ciltadino Vmelo. Con li Hnggua^li dello Siato deliu 2^^^^^ /^)

Santa Citlà di Gierusaleiíinie, Nazaiblh, ^ ;iltri kioglii Saiiti, e Citlii Ma-

ritime. Opera divisa in XXXll. Peliegrinaggi. . . In (Vneíia .W. JJCCV. Pur

Domenico Valvaseiise. Con Licenzn dé Svpcriori ; e Pi ivilegijio . In-12.°, 2 par-

tes de XX-240-X e 426 pags., em um vol. E.

A segunda Parte compreende: ^Con li ReguagU dello Stato deWImperio Ottomano, dei

Rè di Pérsia, de Mogori, e Oentili toro Legge, vita, e costami.^

A primeira Parte é adornada com uma estampa alegórica de ante-rosto, gravada a bu-

ril. -Obra estimada e rara.

1737— Lei da Reformiujam dn .lustira, de 27 de Julho du 1582. 'Escudo d'ar-

mas reais portuguesas). Coimbra, ."\u Real Itnprenta da Universidade. iSlõ.

In-4 " de lX-XXXX-270 pags. E.

"1738— Leis.—Colleccjão chronologica de leis extravagantes, posteriores á nova

compilação das Ordenações do Reino publicadas em 1603. Desde este anno

até o de 1761, conforme ás Collecções, que daquellas se fizrrão e inserirão

na edição Vicentina destas do anno de 1747, ele, etc, etc. Cuimhru: Imp.

da Lmversidadp, 1S19. ln-4.'', 5 tomos de V;-b78-VI-146, V1-.Ò68, Vl-582,

VI-432 e VI-6.M pags. E.

Belo exemplar, com excelente encadernação (inteira de carneira) contemporânea.

1739— Leis.— Colkcção chronologica de varias leis, provisões e rigimentos

delrei D. Sebasiião para servir de Appeniix á nova edição das que colli-

gira Francisco Corrêa em 1570, com algumas mais de Felipe II e III. .

.

Coimbra, Na liial Iinj-renía da Universidade, 1819, Iu-4.'> de LVIll-'264

pags. E.

Leitão (Fi-. J/ivíi-o).—Sermão do Acto da Fé. .de Lisboa... 1666.—Ve-
ja-se : Autos de Fé (Sermões de).

1740— Leitão (Fr. _F«/|,e?uio). — EPISTOLA
||
APOLOGÉTICA

|l A LA || MAGES- < / /
TAD CATÓLICA

|| DE D. FELIPE
||
EL GKANDE.

||
DIGNÍSSIMO PRÍNCIPE Q /^ô O

DELA MONaRQVIA ESPANOLA
||
Contra el parecer de cierlo Miniftro

conlultado poiíu
|| MAGESTAt) sobre la recuperai-ion de PORTVGAL

I!
Ef-

criuela D. IIEHNANHO de Molina, y Saaiiedra
||
mouido dei zelo dei ferui-

cio de íu MAGESTAl)
|]
CATÓLICA ciiya felicidad mas deíea.

1!
(Grupo de

quatro peqs. vinhetas ornamentais)
||
En Colónia AgripjAna por CORSELIO

EGMONDT.
II
Aiw MDCL. (Í6õ0) \\

Con licencia de los Superiores. In-4.<> de

425 pags., além de uma em branco, final. E.

Interessante e estimada. Muito rara.

174! REDVCION,
|[
Y RESTITVYCION

|| DEL REYNO DE
||
PORTVGAL

II
A LA

II
SERENÍSSIMA CASA || DE BRAGANÇA i| EN LA REAL PERSONA y^ / j^

DE
II
D. IVAN. IV. IIREY DE DICHii REYNO.

||
CON LAS RaZUNKS, Y ^"ÁO^

GAVSA DE LA
ji
Confederacion, que celebro con el Rey Chri-

||
stianis-

simo. y otros Príncipes.
||
DISCVRSO MORAL, Y POLITICO.

i|
POR IVAN

BAPTISTA MORELI (pseudónimo) DOCTOP,
1!
In vlroque, y en la Sagrada

Theologia. Ofiecido. y Dedicado á la Magestad dei mismo Rey
||
D. IVAN

QVARTO DE PORTVGAL.
||
(Peq. vinheta ornamental) 1| EN TVniN, Por

luannetin Pennote Avo M.DCXLVIH. || || Con Licencia de lo» Supe-

riores. Jn-4.° de VI pags. (prels.) inums. e 4í5 nums., ofóra uma em
branco, final. E.
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06Í^(^^

As VI pags. prels. compreendem : titulo (pag. I) ; Dedicatória a D. João IV, datada e

subscrita no fim : «De Turin en 10. de Febrero 1648. |] D. luan Baptista Moreli.» (pags.

Ill e IV) ; e Prologo «AL QVE LEYERE.» (pags. V e VI).

Obra estimada e RARA. Bom exemplar.

1742— Leitão do Andrade {Mnjuvi).—Miscellanea, .. L.r"... anno ÍOt?,'/.

{Do fiontispicio danius a exacta reprodvção jotí-zincográfica qve segue):

[O original mede 160x123""")

lii-4.° de portada alegotii-a gravada a biail, XVI pags. (prels.) iniims. e

(335 nums., afora uma em luaneo, final. E.

As XVI pags. prels. inserem as seguintes peças: • LICENC,AS.» (pag. 1); «ERRATAS.»

(II); -O DOVTOR ELOYO DE SAA SOTO
||
Mayor, ao Autor.. (Soneto); .DIDA-

CVS DE PAIVA UE ANDRADA ||
Domino Michaeli Leitão d'Andrada, in gratiam

||

hujus operis, m ttit. Epygramma.. (pag. lII) ; =DE DONA BERNARDA FERREIRA

lide la Cerda, ao Autor.» (Soneto); «D. LVDOVICVS ||
D'AaVIAR RIBEl-|lro,

in laudcm Autoris.. (poesia em latim) (pag. IV); .A NOSSA SENHO-
jj RA DA

LVZ O AVTOR OFFERE-llce efte Liuro.. (quatro oitavas) (pags. Ve VI); «A
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CHRISTO NOSSO SENHOR, O || Autor caualeyro, pede fua graça, & bom ||
acaba-

mento em fuás coufas. (em trinta e nove tercetos) (pags. VII a X); tAO PADRE
PRIOR, E MAIS PADRES !! do Conuento de noffa Senhora da Luz, de Pedro-

1|
gão

grande., (termina com um Soneto) (pags. XI a XII); e .PROLOGO AOS LEITO-

REb
II
benévolos.» (em prosa, com dois Sonetos intercalados) (pags. XIII a XVI).

Além do que fica mencionado, o volume contém três gravuras a buril em chapas de

metal : a primeira, que tem por fundo uma paisagem, representa o autor, de joelhos,

oferecendo o seu livro a Nossa Senhora, (na parte superior, lado esquerdo, estes

dizeres : Do Autor mighcl leitaõ d'An,drada || etat. 74.; e na inferior, lado direito, a

rubrica do gravador : João bautista fecit.) \ a segunda e a terceira (a pags. 177 e

209) representam as tropas portuguesas no campo da batalha de Alcacer-Kibir, du-

rante a terrível peleja, e após o grande desastre sofrido. Ambas são de formato su-

perior ao do livro, pelo que as ff. em que se acham impressas siio desdobráveis.

Intercaladas no te.xto ha também diversas vinhetas de tosca execução em madeira, as

quais reproduzem os escudos d'armas dos Andrades, dos Leitões e da vila de Certa,

e também três monstros que vieram a luz em terras portuguesas.

No texto, que é dividido em XX DIALOOOS, vêem insertas, diversas composições poé-

ticas, entre as quais algumas de Cimões, que são citadas por Inocêncio e outros au-

tores-.

De pag. 228 a 231 (Dialogo VIII) decorie uma Canção, acompanhada da respectiva musica.

Este livro de Leitão de Andrade é muito interessante e estimado, não só pelo seu mereci-

mento literário, mas também pelas curiosas noticias que nele se encontram acerca de al-

guns logares de Portugal e dos factos e sucessos acontecidos durante parte dos séculos

XVI e XVII, dentro e fora do paiz.

Edição primitiva e a mais estimada dos bibliófilos. Os exemplares são RARÍSSIMOS, so-

bretudo quando completos com as três mencionadas gravuras a buril impressas em se-

parado, que o nosso contém e faltam quasi sempre nos que, de longe em longe, apa-

recem no mercado ; além de que o nosso está muito bem conservado.

A reimpressão da obra, vinda a iiublico com a indicação de cNova edição cor,recla>, apre-

senta um frontispício com os seguintes dizeres:

MISCELLANEA
||
DE

||
MIGUEL LEITÃO DE ANDRADA ||

—
||

NOVA EDIÇ.\0 CORRECTA
||
(Vinhela ornamental) || LISBOA || ÍMPRENSA y

NACIONAL
II
1867.—\nS." gr. de XXr-45.') pngs. niims., alt^rn de uma em jfj^ O

branco, tres de índice e outra em branco, finais, uma II. com o «fnc-si- ^

mile» da portada da primeira e lição, e duas com : Traducrão em caracte-

res vmsicaes tnodervox da CaiinioW pnihcnda em fccsimile a paguias 164 e

1G5. E.

Nas pags. prels. V a VI uma .ADVERTÊNCIA (datada de Agosto de 1867); nas VII a X :

«Brevíssima noticia de Miguel Leilão de Andrade.» ; e nas restantes, as peças insertas

nas ff. prels. da edição primitiva.

1743— Leitão Ferreira (fVoncsco)— Nova arte de conceitos que com o titulo de //"^^
Ligões Académicas na publica Academia dos Anonynios de Lisboa, di- // ^'^^ ^ò
ctava, e explicava o Beneficiado... Prinieyra (e Segunda) Parle. Dedi-

cada ao Senhor D. Carlos de Noronha . . Li/boa Occidental. Na Offic. de An-

tónio Pedrozo Galram .. Aiitio df lllS. .. In-8.° peq., 2 vols. de XllI-400 e

XXXI-034 pags. E.

Os títulos nos frontispícios são impressos, a linhas alternadas, a preto e a vermelho.

Na terceira pag. prel. do tomo segundo vem o brasão d'armas de D. Thomas de Al-

meida, primeiro Patriarca de Lisboa, a quem o mesmo tomo é Dedicado.

Obra estimada e pouco frequente no mercado. Bom exemplar, e sendo o segundo tomo

de tiragem especial em papel de superior qualidade.

1744- Leitão da Silva (Fraíicisco).-RELAC, AM ||
DA MORTE. E

||
ENTERRO y "/^ O Ò

DA
II
MAGESTADE SERENÍSSIMA || DELREY D. lOAM O IV. DE

|1
GLO-

BIOZA MEMORIA 1|
POR FRANCISCO LEYTAM DA SILVA

||
Caualleiro

Profeffo da Ordem de Cristo.
\\
(Vinheta com uma coroa e um coração,
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'ooi^o o

ten-lo este por cima a seguinte legenda: «REGIS ET PATRLE»)
|| EM LIS-

BOA. Na OfHcinade Domingos || Lopes Rofa. Anno M.CD.LYI. (sjc) {1606).—

ln-4.° de 8 ff. inums. B.

N"a frente da primeira fl. o titulo que fica transcrito ; no verso de mesma H. uma Dedi-

catória (subscrita; «Amigo, & Catiuo de V. m.\\Francifco Leyião da Sylua.'); Da
frente da II. 2 á frente da S o texto da Relação: e no verso desta ultima II. os Vistos

e Licenças permitindo a impressão.

Opúsculo interessante, estimado e RARÍSSIMO; do qual Inocêncio não conseguiu vêr

nenhum exemplar ; citando-o por havel-o encontrado registado por higanière. (Biblio-

graphia histórica portagueza, n." 206).

1745— Lemos (Fr. Diogo d()~C.tSomnttU ii ^li^n ^r... fniit aomiiioos.— lllii' II

lioiir... LJ2õ.

{Do frontispício damos a exacta reprodução foto-zincvgrcifica qvc segue):

cjComeçafcaDíoaDC
noiío paozc(ém oomíngos.

CCapíruíopamcY:oqfala oe contono
flbpao^e©aní romíingoenom perac5

tedméto mas ocuínaméte fof oaooao

mÚDO pcrapereUc: fcu9fill?o0 fceralu

miaoo'çcI?am3Dopcraaglo2ia.

B
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O texto da Vida de São Domingos propriamente dito, compreendendo cinquenta Capítu-

los (o titulo do primeiro vem já no frontispicio, por baixo do titulo principal da

obra) decorre desde o verso da $0Í. J (frontispicio) até parte da frente daííl.
£it"3 (por engano numerada í^|)3,'. Em seguida a este texto vêem diversas ou-

tras peças, as quais são

:

«§fiUiriurc nlgiis outros millnflrrs tiiif l|o
|| ffiilior ;t(r aiunfnú

VavUí' otircu : yrrn Ijoiírrn H a, Ic.inun- a^i ftii fniuto.» (Decorre desde

a restante parte da frente da dita ícl, £,AÍ até parte do verso da íol.

«gígutfc a linflnJinín íc .11. \i.
f. &. IViiii6íi fc íõu \\ cm lin lua

Irr6n /i no nutonio íir fUurvn ri- nu l|u t\)i-
\\ ftnla íif uicftir uuibci--

lo : tuío rõrorôflíio urraníicij- 1| rn ri,, firluiítr prllo fobrrfiito trnf-

InaniOl'.') (Desde a restante parte do verso da ÍOl. íJ5l5 até final do verso

daíol.íJEDDa).

«Couiffnfc Ijn fornm íio lucur iHioftoliro || lunuSnío prllo piH'n flvr-

florio nono folire n rn
||
nonijnçn ío uofro gloriofo pnSri' Fnui íio-

iniug'.» (Desde a frente da ÍOl. £^^333, até parte (sete linhas) do verso

da gol. íjejÊ33).

«©rnçnin So glorioro pnSrc uicftrc |ioranui || n uoffo lirunurluvnío

fSíòXt fnin aoniijUgOS.» (Desde a rest.inte parte do verso da íol. ÍJfJfgJ.

até grande parte da íol. ÍJfJfJJJj.

nfflutrn orn(n 6o fobrcítto niífíir llmbído i| a iioffo Uíiunurtuirtôo

^Iflarc fum bomijugOii.» (Desde a restante parte do verso da foi. ÍJ"^3313[.
até parte da frente da f ol. ÍJfJ^SS- e ultima).

Na restante parte da frente desta ultima folha, e como que a rematar o texto, vem o

registo da impressão, de que damos o «fac-simile- foto-zincográfico

:

Cí^íffcnsopurculútranflatiimcríítére piouínaale

f3crío:DinÍ5p:cniciJto;ri vcncrabilípatrifratrc ema
nu£lceftíí$o.inraaatl?cologiap2ofi;nb:cncc non vi

gnífnínomagiftro: crcuiiisnjáoato folertii cura

aooctiôpambuõfratrcgeojgío vogaoo pjio

reOíjcboíí.fratreanibsofioDouliucrapjío

rc Oí bê fiqua t^atrefráafco ockmos
faaett>eologi'e oortojíb*' reuílíí acq5
cozrcctú.5mp(u rn ídíra vjbe ^lí)c

bonepêcrinanúíBalbarDeitn

pcfoíunbiifq; facnílTítTiere

gine oilc ponc Jtianoje

ano a partu vtrgínts

falutiferomilffimo

quíngentefimo

visefímo.v.

oieoctauo

5utíí.

*
(O oriíjiiwl mede 112xl0õ"""j
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O verso da mesma ultima folha do volume é somente ocupado por quatro vinhetas

(gravura em madeira) dispostas, duas a duas, de maneira a formarem como que

uma só estampa, quadrangular, de pag. inteira ; as duas vinhetas que, paralela-

mente alinhadas, formam a metade superior da estampa, representam : a primeira a

scena da Vizitação (a Virgem e Santa Izabel?), e a segunda a da Adoração (o Me-

nino Jesus, a Virgem e S. José na choupana de Bethlem) ; e as outras duas vinhetas

da metade inferior representam : a primeira o escudo d'armas reais portuguesas, e a

segunda uma esfera armilar.

A composição do texto, esmaltada com lindas letras de fantasia que iniciam os capitu-

les, foi executada com belos caracteres GÓTICOS; e as margens das paginas apre-

sentam abundantes notas e citações latinas.

Na vinheta, que constitue a base da moldura que embeleza o frontispício do volume,

está gravado o iiome do afamado impressor que tão primorosamente deu a lume a

obra-.OERMAM GALHARD..
Os oito primeiros cadernos de impressão acham-se rubricados, no pé da frente das qua-

tro primeiras ff. de cada um deles: ^, ^ ií, ^ii), A íiij a Q, í) ij, 9 iij, §
iiij ; e o imediato (ultimo do volume): 0, 3 ij, $ iij, 3 tttj, 3 U.

É mui notável e apreciadíssima esta magnifica versão portuguesa da J|í&rt ÒC |flllt 00-

intltítOS, feita, como informa Barbosa, do latim, com vários documentos concer-

nentes ao estado da Religião, por Fr. Diogo de Lemos e publicada a expensas da

rainha D. Leonor, terceira mulher de D. Manuel. Esta obra disfrutou sempre de

justas preferencias entre os nossos mais abalizados escritores e distintos biblióíilos

tanto antigos como modernos, para o que certamente tem contribuído não só o fa-

cto da versão ter sido incluída na lista das obras literárias portuguesas consideradas

clássicas, mas também a beleza da impressão quinhentista que apresenta (única até

hoje efectuada) e ainda a EXTRAORDINÁRIA RARIDADE dos exemplares. Destes

apenas dois se conhecem presentemente: um é o que ora expomos e descrevemos,

e que se encontra admiravelmente conservado; o outro faz parte da livraria do ex-

tinto convento de Jesus (actualmente da Academia das Sciencias de Lisboa).

Barbosa Machado no tomo I, pag, 662, da sua BWl. lusitanat dá interessante noticia do

tradutor e da veisão ; c declara que vira um exemplar da obia na livraria de seu irmão

D. José Barbosa. Esta declaração, e a circunstancia do douto abade de Sever transcre-

ver o titulo da obra sensivelmente alterado, e atendendo ainda á extrema raridade dos

exemplares do livio em questão, sugeriu a Inocêncio Francisco da Silva umas judicio-

sas considerações, insertas no Dic. bibliographico, tomo II, pag. 161, -as quais, por

poderem servir de bastante luz e auxilio a quem de futuro se proponha dar mais ampla

noticia da obra de Fr. Diogo de Lemos e da respectiva edição, passamos a transcrever

:

«... Barbosa e o Catalogo da Academia dão erradamente em S.o o formato deste

livro.»

«E sem duvida uma das obras mais raras entre as que nos ficaram do século de

quinhentos. Diz-se que fora mandada imprimir á custa da rainha D. Leonor, terceira

mulher de D. Manoel ; e que D. José Barbosa teve um exemplar na sua livraria. Esta

deveria passar com os mais livros dos theatinos para a Bibliotheca Nacional, a quem

elles fizeram cedência de tudo o que possuíam digno de apreço, mediante a pensão

annual de seiscentos mil reis que o governo se obrigou a pagar-lhes. Existe porém o

livro na Bibl. actualmente? Creio que não: pelo menos não me recordo de alli o en-

contrar em tenrpo algum. O exemplar que vi, é o que existe na livraria do extincto

convento de Jesirs, por signal mui bem conservado, mas que nos dizeres do rosto faz

considerável differença do titulo, tal qual o deixo transcrito, do que se lê na Bibl. de

Barbosa. Não c provável que houvesse duas edições d'elle do mesmo anno ; e por isso

tenho para mim que Barbosa o copiou menos exactamente por informações que lhe

deram, e sem ter á vista o exemplar de seu irmão.»

Relativamente á ultima parte das considerações do Inocêncio, somos de opinião, em con-

trario do que o ilustre bibliògrafo supoz, que Barbosa, embora, como afirma, haja

efectivamente tido á vista o exemplar da Vida de S. Domingos existente na livraria de

seu irmão D. José, entendeu ]ior bem alterar propositadamente o titulo do livro em
questão, para desta forma, ampliando-o, incluir-lhe a indicação do nome do tradutor da

obra, que o mesmo titulo primitivamente não continha. É possível que o que aventamos
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não se haja dado, mas a nós, logicamente, afigura-se-nos que sim. A existência de duas

edições, a que Inocêncio alude, é que nos parece de todo inaceitável.

O titulo da Vida de S. Domingos registado por Barbosa na sua BibL las., é o seguinte:

«Começafe o livro da vida do gloriofo Padre Sam Domingos Patriarcha dos Pre-

gadores em linguagem t'-efladada por Fr. Diogo de Lemos frade da mefma Ordem

a requerimento da muito virtuofa Madre Dona Johanna da Silva priorefa do

moftciro da Annunciada de U/boa. No fim tem as palavras seguintes» (seguem-se os

dizeres do icgisto da impressão que vem no final da obra).

174fi-Lemos {Jorge dej-HYSTOEUA
||
DOS CERCOS... KM LISBOA

||
Anno de ^ ..

M.D.LXXXV. (1585). VÔô% O Ô
{Do fronlispicio damos a segidnte exacta reprodnrão foto--.incoçjrájica) : .

^
HYSTORIA

DOS CERCOS
QVE EM TEMPO DE
ANTÓNIO MONIS BARRETO G O V E R:

nador que foi dos eftados da índia , os

Achens, ôc laospureráo â fortaleza

de Malaca/endo Tnílao Vaz
da Veiga capitão

delia.

Breuemcnte compofta por

lorgc de Lemos.

ImpreíToconi licença do fupremo

Confelho dafancfcaiSc Gêraí

Inquirição.

EM LISBOA
Em cafa de Manoe! de Lyra.

AnnodeM,D.LXXXV.
(O original mede 151X96""")

In-4.° de VIII íí. (prels.) inums. e 64 niims. na frente, estando o verso da

ultima todo em branco. E.
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Na frente (o verso em branco) da primeira fl. prel, o titiilu reproduzido acima em
• fac-siniile> ; na frente da M. II a ^Licença» de Fr. Bartolomeu Ferreira, e o Visto

de «Manoel de Coadros-Iorge Sarram-e António de Mendoça» ; no verso da mes-

ma ti. II, frente e parte do verso da III o «PROLOQO AO || Lector.» ; na restante

parte do verso da mesma ff. III ,as «'1 Erratas.»; na frente da H. IV: «DE DIOGO
BERNARDES.

II
Soneto.» ; no verso da mesma ff. IV: -DO MESMO 1| Soneto.» ; na

frente da ff. V: «FR. EMANVELIS
|1
Perftelli, Epigramma.» ; no verso da mesma ti.

V: .MICHAELIS DELA CERDA, ||
Epigramma.., e «EIVSDEM MICH.

||
Delacerda,

Epigramma.» ; a frente da 11. VI está em branco, e no verso, em toda a VII e na

frente da VIII vem a Dedicatória «AO PRÍNCIPE CAR-||deal, Archiduque de

Auftria,
II
Noffo Senhor.» (datada e subscrita no fim: «Em Lisboa o primeiro deii

Septembro de I5S5.
|| lorge de Lemos. ) ; e finalmente, no verso da mesma H. VIII, a

seguinte marca do impressor .Manuel de Lira :

(
Tamanho vjual ao do oriyinalj

O volume é constituído por nove cadernos de oito ff. cada um : o primeiro (as ff. prels.

,

é rubricado, no pé da frente das cinco primeir.is folhas : 2 (á primeira ff. deste ca-

derno competia a rubrica /, porém não a apresenta), 5, -/, e 5 ; os oito restantes :

A, A 2, A 3, A 4, A 5 í H, H 2, H 3, H 4, H 5.

A impressão foi executada com caracteres redondos, maiores no texto propriamente dito,

e menores nas epigrafes dos capítulos. Tem a embeleza-la lindas letras iniciais, de

curiosos desenhos de fantasia, algumas com interessantes figurinhas.

O texto da obra, dividido em três partes, e estas em vários capítulos, é encimado, na

frente da primeira das ti4 ff. nums., pelos seguintes dizeres ou sub-titulos:

. DESCRIPSAM 11 DOS CERCOS DE MA- j] laca, fendo capitão Triftão Vaz da Vei-||

ga. E de hua victoria naual, !lque teue da armada || do Achem.

>

A «Licença» de Fr. Bartolomeu Ferreira permitindo a impressão da obra, inserta na

frente da segunda folha preliminar, diz assim:- Por mandado do Supremo Cõlelho
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dalITancta geral Inquirição, vi efta hiftoria |1 dos cercos de Malaca, & não temcou-||

fa contra norra Tagrada religião. Con- 1| tafe nella por muyto bom eTtillo as vi-

ctorias que ouuerão os Chriftãos Portuguefes, dos |1 infiéis do Oriente, tudo pêra

gloria do fenhor, & di- 1| latação de Teu nome, por onde Te pode imprimir. II. ]\ de Se-

tembro, 1585. !1 Fr. Bertolameu Ferreyra.»

Livro interessantíssimo, muito estimado e que constitue um repositório da maior im-

portância para a historia dos sucessos e notáveis feitos das armas portuguesas no

Oriente. Desconhecido a Brunet, mas descrito por Barbosa, Inocêncio, Figaniire^

Pinto de Matos e mais recentemente por Sousa Viterbo, no seu e.\plendido e va-

lioso trabalho :-<Fr. Bartholomeu Ferreira, o primeiro censor dos LUSÍADAS. Su-

bsidios^para a historia litteraria do século XVI em Portugal. Lisboa: Imprensa Na-

cional, 1S91', in-S.o ma.v. de VIII-237-III pags., além de algumas outras em branco.

Edição primitiva. Excelente impressão. Os exemplares são Raríssimos; nem mesmo
consta que algum tenha aparecido no mercado de ha muitos anos a esta parte. O
nosso exempLir, embora espelhado em folhas de formato de folio (trabalho este mui

hábil e primorosamente executado), encontra-se optimamente conservado.

Lemos {Fr. Alanoel de)— Sermão da Fee. . . de Coimbra... 1618.—Vfja-

se ; Aulos de Fé {Sermões de).

1747— Lemos (Ignacio Manoel de)—Guia Luso-Brasileiro do viajante na Europa, '^^ Ô ^
por... Porlo: Typ. de Ant. José da Silva Teixàra... Í85!K In-S." de IV-

XVII-527-II pags. E.

1748-Lemos [João f/e)— Canrões da tarde, [or. .. I— Últimos reflexos. I[— Ho- A^^ /^
ras vagas de Buarcos. 2.* edii;ão. Liíloa: Tiip. Porlvgticza . . . 1^75. In-S."

de XX-2301V pags. E.

Nas pags. prels. V a IX uma Carta do Visconde de Juromenha; nas X a XVIII uma
«Carta a João de Lemos» de A. X. Rodrigues Cordeiro (datada de Lisboa !1 Abril

1875), e nas XIX a XXI uma outra carta, de João de Lemos "A António Pereira

da Cunha.»

I74i(—Lemos de Faria e Castro (Damião Antonij de).—Discurso apologético,

Xo qual se inosira convencida, e insohsistente, apaixonada, e injuriosa a

severa Critica, com que Filipe Jo.seph da Gami, revendo por ordem do

supremo Tribunal de Dezembargo do Paço a obra intitulada GLAMOKES
DE PORTUtiAL, Que Damiam António de Lemos Faria, e Castro teve a

honra de compor à morte de . . Rey D. Joam o V. Mutilou, riscou, e emen-
dou em muitas partes a dita obra... Impresso en Sevilla, Por Florêncio Jo-

seph de Bhi' y Qvesada... a. d. (necvlo XVIll). In-4." de 51 pag-i. B.

Opúsculo raro.

1750 Politica moral, e civil, aula da nobreza lusitana Aiithorizada com
todo o género de erudição sagrada, e |irofana para a doutrina, e direcção

dos Príncipes, e mais Políticos; Dividida em vários volumes, em que se dí

noticia de todas as virtudes, e vicios Moraes. De todas .is Sclencias, e

Artes Liberaes. .. OfTerecida ao Serenissimn Principe do Rrasil D. Joseph

nosso senhor por... Lisbou- Sa Ofíic. de Francisco Luiz Ayneno... M. DCC.

XLIXLXI. Com (oda.* as lií-enrns necessárias. . . In-4.o, 7 vols. E.

Obra muito interessante e apreciada ; abundantíssima de noticias históricas, genealógicas,

geográficas, cronológicas, astronómicas, náuticas, etc, etc.

Excelente exemplar. Pouco frequente no mercado.

1751—Lemos de Nápoles {.losé de).—Flores silvestres. Poesias de. . . í80'S.

Coimbra: Imprensa da Universidade. In-8.° de 371-1 pags. E.

Camiliana e Garretiana. Pouco frequente.

Le Mire—Veja-se : Ovidius Nasonis {Publius).—Les Metamorphoses d'.,.

A Paris, Ueifilly, í767-7'2, in 4." gr., 4 vols.

â4ó-ú
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1752— Lemercier (.•Irf/iaiio)— lUtimos dias de Pompeia. Imitado de Bnlwer,

por... Traduzido por M. S. da (;. Couraça .. Lisbua: Sa Imp. Nacional,

1844. In-12.", 2 tomos de VlII-259-I e 274-11 pags., em um vol. E.

1753— Lenolr (PciiiZ).—Le Fayoii, Le Sinai et Pétra. Expédition dans la moyenne

Ègypte et 1'Araliie Pótrée sous la dinction de .1. L. Gérome, par . . Ou-

vrage enrichi de treize g;aviues. Faris : Plon, 1S72. In-S." peq. de Vlll-

332-1 pags. t:.

As treze gravuras são impressas em separado (algumas em ff. desdobráveis).

1754— Leon {Fr. Luis de).—Lk PEIIFECTA
||
CASADA... EN SÁLAMANA. .

.

M. n. LXXXIir. (1583).

{Do froiilispicio damcs a exacta reprodução folo-^incográfica que segue):

L A P E R F E C T A
CASADA

? O ^ £ L MAESTRO
fr-aj Luys Je Leon.

Conpriuilcgio.

Encafa dcíuanFernandez

M. D. LXXXIIl.

(O original mede 153x9ô"""]

In-i.^MeJ? ff. nums. pela frente, ou sejam 19 cadernos de quatro fl'. cada

um, rubricados, ;;no pé de frente das Ires primeiras ff. de eada um d'êles: o





Portada da obra descrita sob o n." 1757. O original tem 273x184"™.

(Pag. 509)
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2 (a piiiiieira ti. deste caiierno compelia a rubrica n, porém não a apresen-

ta) aja/, í 2, í 3. (Nole-se que na rubrica(;ão não foi utilizada a con-

soante j). E,

Na frente da primeira fl. o titulo reproduzido acima em «fac-simile> ; no verso da mesma
primeira ff. o Visto para a impressão (datado e subscrito : ^Fecha eti nueftro colégio

de la compahia de le-
\\
fus ert Madrid, a veynte de Abril. 1583.

||
Francifco Por-

||

to Carrero.»); da frente da H. 2 até ã frente da 77 e ultima o texto propriamente dito

da obra, o quai é encimado (no alto da frente da dita fi. 2) por estes dizeres

:

• DEL M.\ESTRO 11 FRAY LVYS DE LEON ;; La perfecta Gafada
,i

/l DOSíA MA-
RIA 11

Varela Oforio.-.

O verso da ultima II. é somente ocupado, no alto, pelas «Emiendas.».

Livro interessante e muito estimado; escrito por um dos melhores poetas e teólogos es-

panhóis da segunda metade do século XVI— diz Brunet. Primeira edição, que Salva

n.ão possuía. RARÍSSIMA. Belo exemplar.

17o5—Lo Normand {M^"^ M. ^.)— Méiuoir. s hisloriques et secrete de rimpé-

ratrice Joséphine Marie-Iíose Tascher-De-La-Pagerie, premiére épouse de ^J^Õ ,o
Napolóon Bonnpnrt; Par... A Paris, Chez VAuleur... Novembre 1S20. (Impr.

de Miidame JeunehommeCrévnère). In-S,», 2 vols. de IV-576 e IV-555-I pags. E.

Obra interessante e estimada. Adornada com o retr. da Imperatriz Joséphine, duas gra-

vuras e um íac-simile« de uma carta, tudo gravado a buril em chapa de metal (J.

Ribault Del.-Normad Jils se). / /j /
17o6—Leo et Botta (Emí).— Histoire d'Italie depuis les premiers temps jus /^'M ^^^

qu'a nos jours, par le Docteur. . . Traduite de TAUemand t"t considérable- '

ment aiignieritée de notes depuis le milieu dii .XVI" siéele, par M. Dochez.

Paui: Dehihays... /S.56". Iii-S.» ^r., 3 vids. de IV-7)-9-I, IV 588 e IV b62-I

pags. E.

Acompanhada de um mapa impresso aparte. -Estimada. Bom exemplar.

17;i7— Leon Africanus (/eirn) — HISTORI.-^LE DESCRIPTION DE ].'AKKI-

nVi:... .1 Lyon .. l.j^e.

[Du fionlispicio rio tomo prioieivo damos, cni follin újiiirle, a c.vncía reprodrrão).

In-fol. de XX fT. (prels.) inums. e 49.') pags. niuns , além de uma tni

branco e mais Xl 11'. inums., finais.

As XX ff. prels. compreendem as seguintes peças : titulo (frente da primeira fl.) ; a in-

dicação «LE CONTENV, ET ;; ordre de ce premier Tomo (^erso da mesma íl. 1) ;

Dedicatória : =A TRESHAVLT ET J TRESPVISSANT PRINCE,
11
FRANCOIS AISNE'

II
fils de France, Dauphin de |' Viennoys, |1 lean Temporal perpetuelle felicite. > (frente

e verso da H. li); outra dedicatória: "A' ILLVSTRE SEIQNEVR
1|
HIEROME FRA-

II
CASTORE,

11
lean Baptiste Rhamusio, ', Salut. H Touclumt la dispositioii de cet

a!uvre de lean Leon, imprime en Italien^ (ff. III e IV); «Sommaire Commendation

deli L'histoire Aphricane. (em verso; 11. V); «PRIVILEOE
||
DV ROY.. (subscrito:

«Burgensis..; fl. VI); .NAVIQATION D'HANNO,
|; CAPITAINE CARTAGIONOYS,

aux parties d'Afrique del.i les Colonnes d'Hercules...i (fl. VII e frente da VIII);

•DISCVRS SVR LA H NAVIGATIO.N PRECEDENTE
;i
d'Hanno, Capitaine Cartagi-

uoys, fait||& drécé par vn pilot H Portugués.> (do verso da mesma H. VIU, até á

frente da XII); um peq. proemio -AV LECTTEVR.) (verso da mesma fl. XII); «ÍN-

DICE DES CHAPITRES, r CO.NTENANT SVC- || cinctement tout ce, qui est H traité

en ce present " Oeuvre.. (ff. XUI a XVII); pequeno preambulo .AVX AIVIATEVRS
|1

de la Oeographie.» (frente da fl. .XVII I) ; um mapa da índia e da Africa («MIDI
TRAMONTANE) (verso da mesma fl. XVIII e frente da XIX); Prologo: .lEAN
TEMPORAL

II
Au Lecteur.> (frente e parte do verso da fl. XX) ; «lean Temporal au

Seigneur lean
1| Baptista Rhamusio.> (uma Decima), e ^Comparaison da Seigneur

lean Baptiste Cosmographe Historial Venicien, aux
li
anciens Cosmographes Orècs

Q;- Latins. > (outra Decima; ambas na restante parte do verso da fl. XX).

J^o/âo
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Nas XI ff. inums. finais vem, impressora duas colns/por pagina': -ÍNDICE DES PRIN-

CIPALES
II
MATiERES TRATE'ES EU

\\ ce premier Tomo, assauoir, Royaumcs, Re.

gions, viles. cltateaux,
\\
^y- forteresses ; lies, JJeuues, animaux aquatiques ^ ter-

\\

restres, Loix, couiames, religioit, í^ façon de
\
faire dcs habitans, aucc le /JOur-\\

trait de lears habits,
\\
Redige par ordre Alphabetique.*

TOME
II
SECONDE (Esles dizeres no centro da] vinheta superior

da portada:) UE
|| IVAFIilQVE, ||

Contenant les Nauigiitlons des C:ipi
\\
laines

Portugalois, & autres, fuites
|| audit fais, iusqiies mix Indts, tant

||
Orieti-

tales, que Occiíientales, par-
||
ties de Perse, Arabit; Ueureuse, H Pirrreu-

se, & DestTte.
II

j4»sfHit/(', ta Description de la liunileW Elhiopie, Pí/ís au

(jrand Se'gnew l're-
||
te-lean,^<S' du iioble jUmie dn i\í7. ||

L'assielle_de.sdlts

pais, lies, Royaumes &
||
Einpires: Les Figures, Habits, Religion,

||
& fa^

çon de faire des Haliitans, & autres
\\
siiig\ilaiités cy deuarit inoncrieiies.

II
L'ordre des Nanigatioiís, & Voyages, & leiír

||
coiitinuation est ;i lã Page

suyuante. 1|
A LYON,

i;
PAU IKAN TEMPOHAL.

|| H lo5(J. (No cen-

tro da vinheta que conslitne a base da portada:) AVECW PRIVILEGE
||

DF i?01'.— In- foi. de X. IT. (prels.) inums. e 70160 pags nums.

Nas X ff. prels. as peças que passamos a enumerar : portada (igual á do tomo primeiro,

excepto nos dizeres do titulo, que são conforme os deixamos transcritos acima)

(frente da primeira íl.) ; indicação de L'ordre, & contenu de ce presente
||
TOME.

>

(verso da mesma primeira ti.); Dedicatória .A MONSIEVR |1
LE DAVi^HlN », (da-

tada e subscrita no fim: «...De Lyon H ce vingt cinquiéme deUluin, mil cinq cens 11

cinquantesix.
II

•
.

II
Votre treshumble, & tresobeissant ||

Seruiteur lean Temporal.

>

(H. 11): .PREFACE \IDV PRESENT TOME... (H. Ill e frente da IV); .EXTRAIT
DV PRIVILEGE \\DV ROV.» (remata com esta declaração: «La prcmiere Impres-

sion de cest Oeuure a este echeuee || le vingtiéme de luin 1556.) verso da mesma 11.

IV); .TABLE DES PRINCIPA- 1| LES MATIERES CONTENVES || és Nauigations de

Vasque de Qame, Pierre
||
Alurés, Thomas Lopes, iy lean ||

d'Empoli.» (é impressa a

duas colns. por pag. e ocupa a fl. V) ; «TABLE DES PRINCIPA- ||
LES MATIERES

• CONTENVES || és voyages de Loys de Bartheme, lambol, || & d'André Corsal.^ (é

também impressa a duas colns. por pag. e vem inserta nas ff. VI, Vil e frente da

VIII; o verso desta 'ultima em branco) ; uma pequena declaração =AV LECTEVR.»

(frente da ti. IX) ; e a carta geográfica já dada no tomo primeiro (verso da mesma

fl. IX e frente da X; o verso desta em branco).

Em continuação deste tomo e com frontispício próprio, segue-se :

Derniere Partie
jl
DV SEC(_)NIJ TO.ME

||
DE ||

L'AFR1QVE,
||
Conte-

nant Ia description de TElhiopie. pais de Préte-Iau : ||
I/assiete dfs

Royaumes, & Prouinces, conlenus en icelle : Auec les Coutumes, Loix,

Religion, & fjçon de faire ||
des habituus.

|| PLVS. 11
VHistoire du noblc

fleuue du Kil, son oiigene, inondulion,
|| & vmtses dHcelle.

\\
(Logar de curiosa

marca do impressor, gravada em madeira) || A LYON,\\ PAR lEAN TEM-

PORAL.
II II

1556.
II
Auec priuilege.— In-fol. ed XVI pags.';(prels.)

inums. e 307 nums., além de uma em branco, final.—Js Ires pwles em

dois tomos. E.

As XVI paginas preliminares inserem o seguinte: titulo (pag. 1; a U era branco); e

«TABLE DES PRINCI- |1
PALES ET SINQVLIERES ||

matieres contenues en la Se-

conde
II
Partie de ce Tome.» (pags. 111 a XVl-E' impressa a duas colns. por pag.).

De pag. 229 a 243 decorre: «Copie des Lettres, que recriuoit Prete-Ian à Dom ||
Diego

Lopes de Schiere, lesquelles furent presentees ||
à Lopo^Vas de saint Paie, son Suc-

cesseur, au\\ Qouuernement des Indcs.» ; na 244: «Discours sur les lettres & Am-

bassades ães'\ íres/iaults & trespaissaiits,Roys de Portugal, & d'Ethiopie.y ;
de

245 a 255: «Double des Lettres de Dom lean, Roy |1 de Portugal, enuoyees à nostre
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samt Peie le Pape\\ Clemetit, sptiémc de ce Nom. •, etc, etc.>; e de pag. 261 em
diante: «PROBLEME || HISTORIAL, || Sur la creué dii NU,

\\ PAR M. I. BAPT.
RHAMVSIO,

II
au Seigneur Hieronynie Fracassor.>

O texto é enriquecido com diversas gravuras, plantas, um mapa (a pag. 264), etc, tudo

gravado em madeira.

Le Qerc na sua Bibliotheca Americana (n.o 355), em nota com que acompanha a des-

cripção desta importante e curiosa obra, diz o seguinte : «Cette collection, due au

libraire Temporal, de Lyon, est le premier recueil de voyages qu'on ait publié en

français. Elle est extrait et truduite de la collection Ramusio.»;-e H. Ternaux, na

sua Bibíiotheque Ame'ricaiiie (n.o '/5) : .Cet ouvrage, malgré son titre, conticnt ce-

pendant plussieurs rclatious d'Amérique traduites de Ramusio.-

Livro verdadeiramente interessante, estimado e MUITO RARO Excelente exemplar.

1758— Leon Marchante {Don Mutuei de).—Obras potjtioas po.^lhumas, que a . .

diveisos assiimi^ilos tt-crevio el Mae.sUo .. (Jorrjissario dei .'>arilo Oficio de /)S/") A
la Inqiiisiciíin. . . Dividido en tros classes, Sagradas, Humanas, y Comi- '

Oiís. Vease el 1'rologo ai Lector. Ualas a luz un su aficionado... Con Pri-

vilegio. En Madrid : Por Don Gabriel dei Barrio, Impressor de la Beal Capilla

de su Mayestad... Ano de M.DCCXXIÍ. ln-4.° de XXIV pags. (prels.)

inums., 4ti8 nums. e mais IV inums., de IMilGE. E.

O frontispício é adornado de cercadura orn.inieníal.

ITíj!) - Leoni (Francisco Ecaristo)— Caiiiõts e os Lusíadas. Ensaio liistorico-cri- ^
tico-lilter;ii io, por. . . Lisboa : Livr. de A. M. Pereira. . . 1812. [Impr. de Jt^ /O ^
Sousa. Neves). In 8.» de 31Ô-IV pags, K.

^
Estudo estimado. -Encadernadas juntamente, estas outras obras: «HISTORIA breve de

Coimbra, sua íundaçam, armas, igrejas, coUegios, conventos, e universidade;... Or-

denada pelo licenciado Bernardo de Brito Botelho... Segunda edição annotada por

A. E. Barata. Lisboa: Impreasa Nacional, 1S73. In-8.o de 82 pags.-JOÃO SAN-
CHES DE BAENA. Mais um nome para ser inscrito no Catalogo dos Restaurado-

res da independência de Portugal em 1640. Memoria escripta em 1868 e inserta no

vol. XI do Archivo Pittoresco por Innocencio Erancisco da Silva... Lisboa: Typ.

Universal. . . MDCCCLXXIV. In-S.o de 52 pags.

/J'/c
I76C Oenio da lingua portugiiez;i, ou causas racionaes e philologicus de

todas as formas e ileiivatõcs da mesma língua, comprovadas com innu-

meravtis exemples extrahídos nos andores latinos e vulgares, por .

.

Lisboa: Tijpoijraphia do Paiwrmna. . 1858. In-8.°, 2 vols. de IV-XXV-:!56 II

e 3y-i-lI-II pags. E.

As XXV pags. prels. do volume I inserem uma > INTRODUCÇÃO.»
Obra interessante e muito estimada. Pouco comum no mercado.

1761—Leonis (/).)— D. LEONLS I'AI'AE, || IIVIYS NOMIMS I'IUM1.
||
Quime-

rito suinmo Magui oognomen iam oliin ob,
||

tiuel,, Epislolae decretales ac

familiares, quae
||
quidem h.-iClenus reperirí potutrunt

||
omnes. H Altera ,J^o^''^ O O

iam vice sunima cum prouidentia
|| ad antiquíssima exemplaria correctae.

II
(Logar de curiosi marca do impressor, ou Editor, gravada em madei-

ra)
||
LOF.l A7/|| 4/;í/cí Hieroniimvm VVellmum

\\
ad intersigne Diamanlit.\\

.4nno iõõO. In-S" peq. de 1S8 ff. nums. na fiente, alíin de unm inum., fi-

nal. E.

O verso da ultima folha numerada e a frente da inum. inserem: «LENCHVS EPISTO-

II
LARVM DECRETALIVM ET EA- 1| miliarium D. Leonis Papa:...

Livro estimado. Excelente e MUITO RARA EDIÇÃO. Exemplar com um peq. corte de

traça na margem superior de algumas pags.; no mais, bem conservado.

"^cZtÍú
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Leonor (D»)— Veja-se: Noronha {D. Leonor de).

A Q 1762— Lerminier— De la lillératiire lévolutionnaire, par... UrKrelles. Meline,

Cans et C'e . . . JSõO. In-8.° peq. de 27l>I pags. E.

1763— Le Roux de Lincy (Jí.)—Le Livra des Provei lies frangais; precede de

Rechtrches liistoriqut.s sur les provertics frangais el leiír eniploi dans la

littéraliire du nioyen age et de la rennaissance, par. . . Seconde édilion,

reviie, eorrigée et aiigmentée. Paris: Velahays. . . 1859. (Typ. de Henri

Plon). In-8.0 peq., 2 tomos de IV-CXV-409 e lV-619 pags. E.

Compilaçilo interessante e muito estimada. Bom exemplar. Pouco vulgar.

1764-Lery (./ean)-HlST01UA
!l
NA VIGATIONIS

||
IN BRASILIAM

||
QV^E ET

AMEKICA
II
DECITVR.

||
»**

|1 (JVA DESCRIBITVR AVTHORIS [i Nauigatio,

(O <^ quapque in mari vidit memoria? prodenda : Villa-
|1
gagnonis in America

gesta: Brasilierisiiuu victus & mores, à
||
nostris adnioduni alieni, cum

eorum liiiguae dialogo : ani-
I|
malia etiam, arbores, atque herba?, reli-

quáqiie singularia & ;|
nobis penílus icognita.

|| A lOANNE LERIO B Vli-

GVNDO
II
Gallicè fcripta. Nmic i^erú primínn Latiaitate || donala, ^ varijsjigu-

ris ilustrata.
|| SECYND.^ EDITIO.

||
(Marca do impressor, gravada ern ma-

deira)
||
GENEV^E.

11
Apud hajredes Eustathij Vignon. || 1| ClQ Io

XCllII. (1.594}.—In-8.° peq. de XXIX IT. (pivls.) inums. e ;540 pags. nums.,

além de mais VIII ÍT. inums., finais, de «INDEX ALPHABETICVS H HE-

RVM ET VERBOUVM
|!
in liac historia obsjrnandornm.» E.

As XXIX folhas prels. inserem: titulo; Dedicatória («EPISTOLA»): «ILLVSTRISSIMOI!
ET potentíssimo |' PRINCIPI AC DOIMINO

||
D. Vvjllel.mo Lanu- || crav.o

Hassj.i-, Comiti in 11
KAi/KN>Lnot:;h.v, DiEi/-, Zi-|1gi'Nhaim & .mdda, &c. Domino H suo

clemcntissimo." (datada e subscrita no fim: 'Cal.\\Febr. /5S6. || . . . |] I. LERIVS.»)

;

uma poesia em grego (subscrita : • Is. Cas.») ; três poesias em latim, a saber : «AD
lOANNEM LERIVM

i
AMERICAN.C HISTO-

|, ria; Scriptorem.» (subscrita : J. J.

B.) : «IN HISTORIAM AME-
\\
RICANAM AB lOANNE

Ij
Lerio conscriptam.» (subs-

crita : «ST. T..) ; «IN IOANNEM LERIVM
IJ
EIVSQVE DE AMERICA- 1| NA PERE-

GRINATIO-||ne historiam.» (subscrita: -O. M. N..) ; «TOTIVS HISTORI.í SV-
1|

MA CAPITA..; «AVTHORES IN HAC
!
Historia citati.. ; e .lOHANNIS LERII IJlN

HISTORIAM SVAM
II
PR/CFATIO,

II
(2«fl r/ieiieti errores ac fraudes príe-\\cipue

coargait.»

O texto é enriquecido com diversas e curiosas gravuras reproduzindo vários usos e

costumes dos naturaes do Brasil ; e t.imbem com algumas linhas de musica.

De pag. 271 a 2Q7 decorre: *CoUoíjuium in ipso aditti Brasiíierises ora- inter \\ indígenas

Tououpinambaultios Tououpi- nenkin Brasilicè ac Latince conscripium ||
Tououpi-

nambaultiiis.y (Frases em tupi e francês).

Segunda edição desta tnidução latina, publicada primitivamente em Geneve, Excvdebat

Evstatliivs Vignon, Anno 15S6, in-8.o peq. de 30 ff. inums., 341 pags. e mais 8 ff.

inums., finais; coin figuras a pags. 90, 186, 193, 207, 218, 252 e 266, e, entre as

pags. 178 e 179, uma grande estampa (em ti. desd.) representando um combate en-

tre Tououpinambaux e Margajats.

Das edições que a esta se seguiram, a ultima citada é uma de Geneve, 1642, também em

formato de 8.o peq.

O original francês imprimiuse pela primeira vez sob o titulo de: <Histoired'un voyage

fait en la Terre dv Brésil, avtremant dite Amérique... A La Rochelle : Antoine

Chuppin... M.D.LXXVIll (157S), in-8.o peq. de 23 ff. inums., 424 pags c mais 7 ff.

inums. e três em branco, finais. Ilustrada com seis gravuras de pag. (a pags. 121,

231, 249, 275, 315 e 335). A primeira reimpressão (2.a edição) saiu com a indicação

de : «revue, corrigée, et bien augmentée, tant de figures, qu'autres choses notable

,
sur le sujet de 1'auteur.»
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Além da tradução em latim existem também versões em holandês, alemão e português,

a saber

:

Holandeza: — «De seer aanmerkiike en vermaard Reys van Johannes Lerius na Brazil

in America... Te Leyden, By Pieter Vander Aa Boekverkoper, 1706. Met Privilegie,

in-I2.o de VI pags. inums. e 183 nums., afora 20 inums. finais, e 5 gravuras a buril

em chapa de metal, em ff. desd.

Alemã :-«Des Herrn Johann van Lery Reise in Brasilien... Manster, in Verlag. der

Platoetischen Bucliandlung. 1794, in-8.o peq. de IV ff. inums. e LVIll-59-415 pags.

Portugueza : — «Istoria de uma viagem feita a terra do Brasil por João de Leri, tradu-

^

'

zida... por Tristão de Alencar Araripe... Rio de Janeiro, Typ. Laemmerttí C.1889,

in-8.o de 261 pags.

Para mais desenvolvida noticia relativa a esta estimada e interessante obra, -uma das

mais antigas que existem ácérca do Brasil, -e das varias traduções e numerosas edi-

ções que dela se tem feito, pode mui proveitosamente, consulfar-se, o Manuel du

Libraire de Brunet (tomo 3. o, colns. 1004 e 1C05) c respectivo Supplent (tomo l.o,

colns. 839 e 840; ; Bibliotheque Américaine de tf. Ternaux (n.os 129, 142, etc); Bi-

bliotheca Americana de Le Clerc (n.o 1604) ; e, sobretudo, a Bibliotfieca Brasiiiense

Catalogo annotado dos livros sobre o Brasil, do dr. José Carlos Rodrigues (n.os 1391

a 1402).

1765— Le Sage (W.)—Le diable boiteux, Par... Nouvelle edilion, Corrigée,

refundiie, augirientée d'un Volume par TAuteur, & oinée de Figures.

Avec les Eiilretiens séiiexix et comiques dcs cheminíes de .Madrid, et les

13cqiiil!es dudil diable. Par M. B. de S. A Amsterdam, Chez Pierre Mor-

tier. MDCC.LXXIII. In-12.% 2 tomos de Xil-192 e lY-212 pags. E.

Edição ilustrada com gravuras a buril, impressas aparte.

1766 Le diable hoiteux, aifgmenté des béquilles du Diable boiteux, V^ '^ (^
Par... Édition slereotype, daprès le precede de Firmin Didot. Paiií. tor-

Uv, Masson et Cie ... e. d. ln-12.", 2 vols. de IV -219-1 e IV-202-1 pags. E.

^ô

/tô O
1767 Théatre choisi de Lesage. A Porif, Chiz 0,nds Jeune... 1S31. In-

8.0 peq., 2 tomos de 1V-407-I e 1V-234-I pags. E.

Edição ilustrada com diversas gravuras a buril, impressas em separado.

1768— Lesserre de Monzie {Hcnri).—Le Comte Dubosc de Pesquidoux. Ktude //
et souvenirs personels, par... París: Tijp. Plon-Nourrit et C'e . . . 19(ii). /tn ^ dj
In-8.° gr. de lV-43 pags. B.

Ilustrado com um excelente retr. do conde Dubosc. - Bela e mui nitida edição, primo-

rosamente executada.

17C9-LETTRE
||
D'UN GENTILHOMME PORTUGAIS

II A UN DE SES AMIS DE
LISBONNE,

II
SUR L'EXÉCUTIUN

1]
D'ANNE BOLEYN,

|| LORD ROCHFURD,
BRERETON, NORRIS, SMETON, || ET WESTON,

||
PUBLlÉE, POUR LA

PREMIÉUE FOIS, AVEC UNE TRADUCTION FRANÇAISE,
||
PAR FRAN-

CISQUE MICHEL,
II
ACCOMPAGNÉE D'UNE TRADUCTION ANGLAISE,

||

PAR LE VICOMTE STRANGFORD.
||
(Vinheta em forma de escudo, tendo

no centro esles dizeres: aLiurcs iwuneaule
\\ liuresBiélz || ^ avticquesn]

||

PARIS. II
CHEZ SILVESTRE, UBHAIRE, \\RUE DES DONS-EXFANS.

N. 30.
II II

1832. (No fim do verso da fl. de ante-roslo : «IMPRI-

MElilE ET FONDERIE DE A. PLNARD,
||

. . .»). In-S.^gr. de i5 pags., afora

uma em branco, final. B.

Na primeira pag. o titulo de ante-rosto; na pag. 2 esta declaração: 'Ceite Lettre a été

tirée à cent exemptaires , dont ,[ deuze sur papier de Hollande.^, e o registo da im-

pressão ; na 3 o titulo do resto ; a 4 está em branco ; nas 5 a 8 um «AVERTISSE-

33

/OO^Oõ
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MENT.> e nas 9 a 16 o texto da Carta, o qual, impresso a três colns. por pag., fe-

cha com umas .REMARQUES.»
A primeira coln. de impressão é para o texto em português, a segunda para o em in-

glês e a terceira para o em francês.

Estimada. Bela edição. Exemplar em papel de Iloland3.-Raro.

Lettre e'crite de la Chine oú Ton voit. . . Parií, M. DC. LXXXII.—\eia.-se:

yerbiest (P. Ferdinand).

1770-LETTERE ANNVA DELL'INDIA, DEL GIAPPONE, DELLA CINA,

CTC. (liaccoltp. de) deir;iniio 1579 ;ill';.ni;o 1055. Roma, Vinvgin, Mtlano,

et Ndfnli. In-8.° pcq., 41 tomos em -19 vols. E, (pergaminho).

Esta preciosa e vnliosissima colecção de cirtas anuais das missões da índia, Chiua,

Japão e outros paizes ultramtrinos, compreende as seguintes peças

:

// LETTERE
||
DELLUNDIA 11 ORIENTALE, |1 Scritte da' Reuerendi Patri delia \\ Compa-

//) /7 /^ t /v C'^ 8"'^ ^^ GiKsv.
II
Nelle quali J'i fcopre la grande arte vfata \\

da gli in- Wjideli Indian
' ^ t ''

^
datla potefta dei nimico m-\^fernale, ^ ridurle alia noftra fanta /edí.

||
Noua-

mente ftampate, & ampliate in molti H luoghi, & ricòrrette con diligenza.
|1
CON PRI-

VILEGIO.
1|
(Logar de marca do impressor, gravada em madeira)

1|
IN VINEOIA,

Appreffo António Ferrari |1 M D LXXX.-ln-8.o peq. de VIU pags. (prels. inums. e

342 nums., alêni de outra em que se repete o registo de impressão e a marca do

impressor (em maior tamanho), e uma em branco, linais.

As VIU paginas prels. inserem : titulo; Dedicatória .ALLA ILLVST.""*
I|
ET

ECCELL."* S10-"'*,|ILA SIO. G1VL1A|| PALAVICINA,
||
MARCHESA Dl BVS'

SETO...» (datada e subscrita: <Di Vinegia M D L>ÍXX. || ... ||
António Ferrari.»

As Cartas, interessantíssimas, insertas neste precioso e RARÍSSIMO volume, são

as seguintes: .COPIA D'VNA DEL PADRE :, Oiouanni di Beira, di Coccin, I' ai Padre

Ge«erale.., datada 'Dl Coccin alli\'S. di Fcbraro MDLIU.» (pags. 1 a 8). -.COPIA
D'VNA LETTERA DEL ': PADRE LVG! D'ALME1DA, DAL |l Giappone, alli fratelli

delia Com-
i

pagnia di Oiersíi.», datada e subscrita no fim: 'Ali 28. di Ottobre

1566. !i Inútil, ^ liidegno feruo In Giefu \\ chrifto || Luigi d'Almeida.t (pags. 9 a 48).

--DEL P. ORGANINO D/t 11
BRESCIA D! QOK l Al fratelli dei Collegio di Roma.^,

datada no fim ; Di Cioa alli 2S. di Decembre. 1568. > (pags. 49 a b8).~.DEL PADRE
CHRISTOFORO li d'AcoJta, di Malaca ai Padre 11 Oeneraíc', datada 'Di Malaca alli

2. di Decembre 1569.» (pags, 69 a 12).- 'DEL FRATELLO LVIOI DI\, Uouyea, dal

Collcgio dei SaJuatore'. di Coulan. II, datada 'Collcgio dei Saluatore di Cou-\\tanl

alli 15. dl Genaro. M.D.LXIX. (pags. 73 a lb).-.DEL P. EMANVEL TESSElRA
||

ai Padre gencrale, fc/itta in Qoa.*, datada 'Di Goa alli 2. di Genaro 1569.» (pags.

77 a parte da 80).—..D£i PADRE NICOLA V Nugnez, dl Ternate.t, datada «Di Ter-

. nate, alli 10. di Febraro 1569.» (pags. 80 a 8S-num. iOO).-.D£'/. PADRE PIETRO
MASCA-',, regnas, data in Ternatc, datada 'Di Ternate, alli 6. di Marzo 1509.»

(pags. 88a96)-.D£Z. PADRE SEBASTIANOW FERNANDEZ dl Goa, ai padre
' Fra.icefco \\

Borgia Generala delia Compagnla ", di aiefu.n, datada .D< (joa, nel

mefe dl\\Noueinbre 1569.» (pags. 96 a 129).— .D£Í PADRE GIROLAMO l Riiiz, di

> Cocin, ai Padre Gencrale.*, datada 'Digueftò Collegio delia Madre di Dio, di

!1 Cocin. alli 15. di Generao 1570.» (pags. 129 a 144).-.£>£Z. P. PIETRO DIAZ,

DALLA 11 Ifola di Madera, ai P. Prouinciale delia Cõ-
\\
pagnia di Giefu in Porto-

gallo, fopra i qua- \, ranta aniniazzati per la religion Catholi-
,
ca, dalli heretici

Caluinifti adi 14. dl Lu-\\glio 1570.., datada e subscrita no fim: «DeWlfola delia

Made„ra, alli 17 dl Agofto. 1570.1|í)í V. R. indegno Jigliuolo in Chrifto. \\ Pietro

Diaz.t (pags. 145 a ]50).-COPIA Dl VNA LETTERA í delia índia mandata alli

fratelli dei
\
la Compagnia di Giefu.ii, datada 'DeWlfola delia Madera, alli 17.

iíM-i;gí)//o 1570.» (pags. 151 a 100).- «Df/. P. FRANCESCO HENRlCOWdi Lis-

bona, auifo de quatordlci delia Compa-Wgnia gettati nel maré dalli Caluinifti, dei

1
1570. adi 14. di Settembre in Oiouedi, de' quali fi faluarono ^j- rlferirono il

tuto.yi, d,itada e subscrita no fim: 'Di Llsbona 9.\,di Decemb. \i7l.]\ Gli indegnl

di tutti uoi In Crlfto. \\ Francefco Henrico, Rettore delia
i; cafa di Llsbona, e Com-

pagnla.' (pags. 160 a 180). -«Dfi PADRE FRANCESCO
l\
Cabral, fuperíore delia
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Compagnia diU Glefu neí Giapoiíe, ai P. Prouinciale
l\
deWlndia.', datada e subs-

crita no íim : ^Dal Meaco l'ultimo di Maggio 1574. i Francefco Cabral.' (pags. 181

a 204).- .D£Z. MEDESIMO P. FRANCESCO,
I

ai R. P. Generale delta Compagnia

II
di GiefUf in Roma

|I
Delli 13. di Settembre. 1575.», datada e subscrita no 6m : *Di

Matigaifaque li 13. di Settembre \bl5.\\ Francefco Cabral.* (pags. 205 a 215).—

"DEL reverendíssimo KfSCO- H uo Carnero ai R. P. GeneraU.VDa Macone
porto del-i< la China.', datada e subscrita no fim: tDa Macone por delia China,

alli 20. di
II
Nouembre 1575. '[ Melchior Caruero.< (sic) (pags. 215 a 219). - <DEL PA-

DRE aOMEZ VAZ. II di Goa, ai P. Generale, datada e subscrita : Di Goa, alli 14.

di Nouem-\tbre. 1576.\\aomez Vaz.' (pags. 219 a 223). -.DEL MEDESIMO P.

FRANCESCO
|
Cabral ai Reuerendo Padre Ge

I'
ra'e di Cochinocu.>, datada e subs-

crita no fim : <Di Cochinocu. AUi ix. di Settembre. || M D LXXVI. || Dl V. T.
|

Indegno flgliuolo in Chrifto ]] Francefco Cabra!.* (pags. 224 a 252 ; de parte da

pag. 249 em diante, decorre : 'LETERA DEL RE DITOSA
1

ai Padre Francefco

Cabra/.'). - *CAPITOLO D'VNA LETTERA,
,
che il P. Francefco di Mondara

delia Compagnia di lefàfcriffe da Bazai- ,, no ad*vn fratello delia mede-
\\ fma

Compagnia in Por- „ tugallo Vanno ,] 1576..)|pags. 253 a 255).— .Í3£Z. PADRE LVlQt
FROES,\\dal Giappone, a i Padri, <^ fratei-' li delia Compagnia difGiefu.',

datada e subscrita no fim: >Di Bungo, a'fei di Giu-llgno. \5n\\Per ordine dei

Padre Francefco Cabral. '„Seruo di íutti Luigi Froes.y pags. 256 a 318).— «Dfil me-

defimo Padre Luigi Froes.» (pags. 319 e parte da 320).-<.D£I PADRE ORQAN-
TINO dal Meaco per il Padre Vifita \\ tore deli'índia.», datada e subscrita: 'Di

Meaco il glorno di San Matteo dei 1577.11 ... 11
Organtlno.n (da restante parte da

pag. 320 a parte da 327). - «Dfí. PADRE GIOVAN FRAN-\\ cefco Stefanone, fcritta

dal Meaco \\ ai Padre Vifitatore.', datada e subscrita no fim: <Di Sanga, la vi-

gília uel gloriofo Apoftolo\\ fan lacomo, dei 1577||D/ V. R. \\ Seruo indegno \\Gio-

uan Francefco.» (pags. 327 a 331). -.<Z3£Z. PADRE FRANCESCO \\
Cabral dl Co-

cinocii, ai Reaeren- \\ do Padre Genera'e.n, datada e subscrita no fim : •£)/ Cocinocà,

ti primo di\l Settembre. M D hXXVll.
l\

... \\ Francefco Cabral.» (pags. 332 a 342).

ALGVNE LETTERE||DELLE COSE || DEL GIAPPONE. :| Del'anno 1579. infino
||

ai 15SI.
II
(Peq. vinheta ornamental)

II
(Vinheta -marca emblemática da Comp» de Jesus

com as iniciais: I H S)
|1
IN ROMA, U Aprefro Francefco Zannetti.

||
M.D.LXXXIIII.

In-S.o peq. de 160 pags. (Faltam as ultimas duas).

Compreende missivas dos padres Francisco Carrion, Gregório de Céspedes, Lo-

renzo Mexia, Luis Frois, e Francesco Cabral.

LETTERA ||
ANNALE

||
Deite cofe dei Giaponne del\\ M. D. LXXXll. \\

(Peq. vinheta

ornamental) ||
||
(Marca-emblêma da Compa de lesus, tendo no centro as ini-

ciais : I H S)
II
CON LICENZA DE'SVPERIORI.

\\
|| IN ROMA, ||

Per Fran-

cerco Zannetti, alia Sapientia.
|| M. D. LXXXV.-In-8.o peq. de 118 pags.

No fim repete a subscrição : «IN ROMA, || Appreffó Francefco Zannetti. 1585.»

Insere cartas do padre Gasparo Coegli, as quais, escritas de vários logares, de-

correm até pag. 103 ; seguindo-se-Ihe de pag. 105 em diante : cRELATIONE ||
DELLA

FELICE MORTE
II
DI CINQVE RELIOIOSI || DELLA COMPAGNIA

1|
DI OIESV,||

Et di alcuni altri fcolori ammazzati da' Gentili
\\
per la Fede, nelC índia Orlentale

II
fanno 15S3. \\

Cauata da vna dei P. Aleffandro Valignano ||
Prouinciale delPIndia

ai P. Generale
II
dalla Compagnia de Qiefu, data||in Ooa a' 28. di DecembreU

delPifteffo anno.»

AVVISI
II
DELLA CINA

||
ET GIAPONE

||
DEL FINE DELL' ||

ANNO 1586.
I|
CON

L'ARRIVO DELLI llSignori Qiaponefi neirindia.
||
Ca.vató dalle lettere delia Com-

gnia di Giefii
||
Riceuute il mefe d'Ottobre 1588.

II
(Logar de marca-emblêma da Compa

de Jesus) ||
IN ROMA, || Appreffo Francefco Zannetti. 1588. || || Con Licentia

de'Superiori. In-8.o peq. de 68 pags.

Compreende cartas dos padres : Alessandro Valignano, António de Almeida,

Luigi Froes, Pietro Oomez, etc.

LETTERA || ANNALE || DEL GIAPONE ]| SCRITTA || AL PADRE GENERALE
||

DELLA COMPAGNIA
II
DI GIESV 1| /l//i .«. di Febraio M.D.LXXXVin.\\(U.ita.-

-emblema da Conipa de Jesus)
|I
IN ROMA. || Appreffo Francefco Zannetti. Ia Piazza
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di
II
Pieira, 1590. || || CON LICENZA DE' SVPERIORI. In-8.o peq. de 119-1

pags.

A ultima pag. insere o registo dos caderaos, a marca-emblema da Companhia de

Jesus e um novo registo da impressão: «IN ROMA,l| Apprerfo f rancefco Zannetti.U

M. D. XC.
II
-Con licefua de' Superiori^.

A missiva vem no fim datada e subscrita : «D'Atima alli 20. di Febraio M. D.

LXXXVIIl. ||Di V.P.Figliuolo nel Signore
|1
Luigi Frois..

LETTERE||DEL GIAPONE, || ET DELLA CINA||DE QL'ANN1 1| M. D. LXXXIX.
& M. D. XC.

II
Scritte ai R. P. Oenerale delia Com-

|[
pagnia di QIESV.

\\
(Marca-em-

blêma da Compa de Jesus) |1 IN ROMA, || Appreffo Luigi Zannetti. M. D. XCl.

II li
CON LICENZA DE' SVPERIORI. ln-8.o peq. de 214 pags. (as quatro

ultimas nums., por engano, de 111 a 114).

Compreende cartas dos padres Luigi Frois, Francesco Peres, Egidio delia Matta

António de Almeida, Duarte di Sande; e ainda de alguns anónimos.

RAOGVAQLIO:iD'ALCVNE MISSIONI || delPIndie Oriental!, &
|1
Occidentali,

|| C/i-

VATO DA ALCUNIW auífi fcrittl gU anui 1590.
|1 ^ 75W. 1| Da i PP. Pietro

Martinez Prouinciale dei- 1| 1'India Orientale, Oiouanni d'Atienza || Prouinciale dei

Perii, Pietro Diaz|| Prouinciale dei Mersico. II /li REVER. P. OENERALE \\ ...\\

(Marca-emblêma da Compa de Jesus)
||
CON LICENTIA DE' SVPERIORI. |1

||

IN ROMA. Appreffo Luigi Zannetti 1592.-In-8.o peq. de 63 pags., além de uma
em branco, final.

Compreende : -COPIA D'VNA MANDATA ||
dal medefimo Rè di Mogôr .\ i || Padri

delia Compa- llgnia in Oca.» -'COPIA D'VNA LETTERAUdi Don Michele Ambaf-

ciadore dl Don |1 Protafio Rè d'Arima, & di Don Barto- 11 lomeo Prencepe d'Oniura,

alia fe.me. di || Urcgorio XIII. fcritta à D. Teutonío
|1
Arciuefcouo d'Euora.»->CO-

PIA D'VNA'ALTRA LETTERA 1| delle fteffo Don Michele ai R. P.
|] Pietro di Fon-

feca... >-cCOPIA D'VNA LETTERA
II
fcritta in lingua Giaponefe coIPin-

;i
terpre-

tatione in Portoghefe, da Dõ
l,
Protafio Re d'Arima, alia buo.me.

||
di Sifto V...»

«LETTERA DI DON SANClO\\Sig. d'Omura alia Santità de Sifto K. ; do p.

Aleffandro Valignano || X/ A Rettore di Mala nelle Filip-\\pine á IS. di Febraio
\\

/59/.>; etc.

LETTERA
II
DEL GIAPONE || DEGLI ANNI 1591. |: ET 1592.

|| ScnWa ai R. P. Oe-

nerale delia Corn-
\\
pagnia di Oiefu. \]Et dalla Spagnuola nella Italiana lin-||gua

tradotta dal P. Vbaldino Bar-|[toIini delia Compagniall medefsiuia. !l(Marca-emblê-

ma da Compa de Jesus) 1;
IN ROMA. [|

|| Appreffo Luigi Za/inetti. MD.
XCV.

II II
Co/l Licertza de'Superiori. In-S.o peq. de 192 ff. (Falto de algumas

ff. no fim).

A carta que o volume insere vem em nome do padre Luis Frois. De pag. 104

em diante, decorre : Copia delia letiera di Quabacondono ai V. Ré\\ delPIndia.

LETTERA ANNVA
|| DEL GIAPONE

|( Dal Marzo dei M. D. XCIII. H fino ai Marzo
delXCIV.\\\h MOLTO R. IN CHRISTO P. N. || IL P. CLAVDIO ACQVAVIVA
II ... II

Tradotta dal P. Oio. Batista Perufchi Ro- \\ mano, delia medefima Compa-
gnia. II (Marca-emblêma da Compa de Jesus) || CON LICENZA DE'SVPERIORI.

II II
IN ROMA,

II
Appreffo Luigi Zannetti. M.D.XCVIL- In-S.o peq. de 14I-I

pags.

k Carta inserta no volume, referente a varias mifsSes, vem no fim datada e

subscrita ; Nangafachi alli 15. di Marzo. 1594. || Di V. P. R. || Indegno figliouolo
||

Pietro Gomez.>-.\ ultima pag. insere o visto de Gio. Aluarez, em o qual se de-

clara que a tradução fora feita da lingua portuguesa.

C0P1A||D'VNA LETTERA II
ANNVA SCRITTA || DAL GIAPONE !| Nel M. D. XCV.

II
Al R. P. Claudia Acquauiua Oenerale

|1
delia Compagnia di GESV. \\ Et dalla Por-

toghefa nella lingua Italiana tra-
II
dotta dal P. Gafparo Spirilli di Campli,

|| ...
||

(Marca-emblêma da Compa de Jesus) ||
IN ROMA, Appreffo Luigi Zannetti, 1592.

\\

CON LICENZA DE'SVPERI0R1.- In-S.o peq. de 62 pags.

A Carta, referente a diversas Casas das missões do Japão, vem no fim datada e

subscrita: «Di Nangafachi
||
20. d'Ottobre 1595.

||
Di V. P. 1| Figlio indegno nel Si-

gnore
II
Luigi Frois.»
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RAGOVAGLIO
II
DELLA MORTE |1

Dl QVABACONDONO, H SCRITTA DAL P.

LVIGI FROIS H delia Compangnia di Giefú,
il D/IZ. GIAPPONE M££ Aí£5£l| d'0/-

iobre dei 1595.
||
Et dalla Portoghefa nella língua Italiana tra- 11 dotta dal P. Oafparo

Spitilli di Campli,
|1 ... ||

(Marca-emblema da Compa de Jesus) |1 IN ROMA. Appreffo
Luigi Zannetti, /598.

íl
CON LICENZA DE'SVPER10RI.-In-8.o peq. de 61 pags.,

afora uma em branco, final.

Missiva muitíssimo interessante, dividida como que em diversos capítulos.

LETTERA
II
ANNVA DEL D GIAPPONE 1|

DELL'ANMO M. D.XCVI. || Sm«a dn/ P.

Luigi Frois, ai R. P. Clavdio ||
Acqvaytva Oenerale delia || Compagnia di Qiefu.

\\

IITradotta in Italiano dal P. Francefco Merciti ||
Rom.ino delia rtefsa Compagnia.

||

(Marca-emblêma da Compa de Jesus) || IN ROMA, Appreffo Luigi Zannetti 1599.

II II
CON LICENZA DE'SVPERIORI.-In-8.o peq. de 256 pags. (Faltam pags.

no fim).

A missiva insere curiosíssimas noticias referentes a varias Missões e Casas da

Companhia de Jesus no Japão.

LETTERA || DEL P. NICOLO || PIMENTA U Vifitatore delia Compagnia di |1
GIESV,

neirindía
II
Orientale.

II
4/ molto Reuerendo P.\\CLAVDlO ^IQK/IK/IM || . .. |1

Da
Goa, li 25.

II
di Decembre. 1598. [;

(Marca-emblêma da Companhia de Jesus) || IN

ROMA
II II

Appreffo Luigi Zannetto, M.DC.I. U || Con Ucentia de'Sa-

periori. In-8.o peq. de 183 pags., além de uma em branco, final.

Esta interessante missiva do nosso Nicolau Pimenta, insere curiosíssimas noti-

cias referentes aos reinos de Bengala, de Pegii, etc. Reproduz também missivas dos

padres : Francesco Fernando da Syripura, Simone de Sá, Francesco Rossi, Emma-
nuello Carvalío e Emmanuello da Veiga.

COPIA D'VNA
II
DEL P. NICOLO ||

PIMENTA
|| VISITATORE ||

DELLA PRO-
VÍNCIA

II
d'INDIA ORIENTALE. || Al molto Reuerendo P. \\ CLAVDIO ACQVAVIVA

II
Prepofito Generala delia Compagnia

II
di Giefu, dei primo di De- 1| cembre. 1600.

II
(Marca-emblêma da Compa de Jesus) 1,

IN VENETIA,
|| Appreffo Gío. Bat. Ciottí

1602.-In-8.o peq. de 86 pags.

Esta missiva, impressa com caracteres itálicos, vem no fim datada: 'Di Goai.

il primo di Decembre 1600.'

RELATIONEII BREVE
||
DEL P. DIEGO DE TORRES

|| delia Compagnia di Giefu,

II
Procuratore delia Prouincia dei Perit, \\ circa il frutto che fi raccoglie con gli || In-

diani di quel Regno. [i Doue fi raccontono anche alcuni par- || tícolari notabili fuc-

cefsi gli anni 1 profsimi paffali. H Per confotatione de i Religiofi di detta Compa-

II
gnia in Europa.

||
Al fino s'aggiunge la lettera annua deli'IfoIe

||
Filippine dei

16C0.
II
(Marca-emblêma da Compa de Jesus) II IN ROMA, Appreffo Luigi Zannetti.

M D cm.
II II

CON LICENZA DE'SVPERIORI.-In-S.o peq. de 92-1 pags.,

alêm de uma em branco, final.

A carta de Díego de Torres (datada e subscrita no fim: «In Roma alli 25. Hdi

Febraio dei 1603.
||
Díego Torres.*), relativa ás missões do Peru, decorrre nas pags*

3 a 60; seguindo-se-lhe d'aí em diante a «LETTERA || ANNVA ||
DelI'Ifole Filippi-

ne, fcritta dal P.
1|
Francefco Vaez alli 10. di || Giugno 1601. ..>

LETTERA
|1 ANNVA Dl |: QIAPPONE ;l Scritta nel 1601. e mandata dal P. H Fran-

cefco Pafio V. Prouincíale || Al M. R. P. Cláudio Acquauiua Generale || delia Com-
pagnia de Giefu. íj

(Marca-emblêma da Compa de Jesus) |1 IN ROMA, )j Apreffo Luigi

Zanetti.
|1

|| Con licenza de Superiori. In-8.o peq. de 77 pags., afora uma em
branco, final.

Esta carta, datada, no fim, <Dí Nangafachi vl-|| timo di Seltembre 1601.», insere

notícias das seguintes residências de missões no Japão : «DEL COLLEGIO
||
di Nan-

gafachi, e delle fue |1 Refidenzo ; «Delia Cafa d'Omura, e delle fuel; refidenze.>

;

«Delle café, e delle Refidenze
||
d'Arima.» ; «Delle Café d'Ozaca, e di Meaco.» ; e

«Delle Refidenze d'Amangue- 1| ci, e di Bugen.»

LETTERA
II
DELLA CINA || DELL'ANNO 1601. j. Mandata dal P. Valentino Carua-

glio
II
Rettore dei Collegio di Macao, ||

AI M. R. P. Cláudio Acquauiua Generale
||

delia Compagnia de GIESV. ,; (Marca-emblêma da Compa de Jesus) '! IN ROMA ||
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Nella Stamperia di Luigi Zannetti, 1603. 1| || Con licenza de' Superiorí. ln-8.o

peq. de 108 pags.

Vem no fim datada: -Di Macao alli j| 25. de Oennaro 1602.»; e compreende noti-

cias referentes ás seguintes residências missionais: 'Del CoUegio di Macao. > ; •Det

fecotido viaggio, che i noftre fecero aUa\\ Coríe di PacHino.^ ; 'DeUc Refidenze di

Nanchino, e dí\\Nariciaiio.-* ; e *DeUa Rejidenza di Sciaaceo.»

LETTERA
II
ANNVA

II
DELLA VICE. PROVINCIAJI DELLE FILIPPINE || Dal Oiu-

gno dei 1602. ai feguente. || Giugno dei 1603.
|| Scritta dal P. Oio. de Ribera delia

Compagaia di\\Giis\ ai M. R. iri Chrijto P. N. il P. Clau-Wdio Acquauiua..,
\\

(Marca-emblêma da Compa de Jesus) |1
IN VENETIA.

||
Aprelfo Oio. Battista Ciotti.

MDCV.
II II

Con licenza de' Superiorí. In-8.o peq. de 6Q pags.

Esta interessante missiva (datada e subscrita no fim: «De Maniglia li II. di Oiu-

gno 1603.
II

... II
Giouanni de Ribera.») insere noticias referentes ás seguintes resi-

dências de missões: 'CoUegio de Maniglia.^ ; <Refidenza di Zebu.> ; 'Refidenza de'

noftri fra Indiani.t ; 'Refidenza de Dulac.^ ; Refidenza di Carigara.* ; •Mifsione

d'Ogmuc.> ; 'Refidenza de BoboL* ; 'Mifsione di Tanay delia Rejidenza di Bobol.»;

'Refidenza di Tinagon.r ; -Mifsione di Cantnbig.t ; •Refidenza d'Antipolo.y; e

'Refidenza di Silang.y

LETTERE||ANNVA||DI GIAPPONE || DEL M.DC.IU \\Scritta dal P. Gabriel de

Matos ai R. P. H Cláudio Acquauiua Generale delia ||
Compagaia di Giesv ) 1|

Con vna

delia Cina e delle Molucche.
li (Marca-embléma da Comp." de Jesus^||IN ROMA,

||

Apprefro Luigi Zannetti. M. DC. V. ||. \\Con licenza de' Superiorí. ln-8.o

peq. de 143 pags., afora uma em branco, final.

A Missiva do P. Gabriel de Matos, que abrange as pags. 3 (na pag. 1 o titulo

ou frontispicio, e na 2 as Licenças permitindo a impressão) a 108, encerra noticias

das seguintes residências: 'Del CoUegio di Nangafachi, e dclle fueWRefidenze.»

;

'Delia Cafa di Omira, e delle fue \\ Refidenze.' ; 'Delia Cafa di Arima, e delle

fueWRefidenze.* ; 'Delia Chriftianità de regni di Fingo, e\\di Bungo.* ; 'DeUa

parti di Meaco.* ; tDelle Café di Ozaca, e di Fufcimo.v; 'Delle Refidenze di Bu-

gen, e di Facata.>> ; e 'Delia Chriftianità di Amengucci.-' ; de pag. 108 a 112 a

^LETTERA DI MALVCCO, II fcritta dal Padre Luigi Fernandez delia \\ Compagaia

di Giefu, fuperiore di quelle parti, ai Padre Prouinciale deWíndia]] dei 1603.* ; de

pag. 113 a parte da 121: 'LETTERA]] DE AMBOINO]] fcritta dal Padre Lorenzo

Mafonio]]aU'ifíefso Padre Prouinciale dei]] medefimo anno.* ; e da restante parte

da pag. 121 até final do opúsculo a 'ANNVA DEL COLLEGlO]]di Macao, e Re-

fidenze delia Cina, fcrit- ]] ta dal Padre Diego Antunez, ai Padre
]]
Prouinciale delP

índia alli 29 di Genna-]]ro dei 1603. di Macao.* (Dá noticias das: •Refidenza di

Sciaucheo." ; 'Refidenza di Nanciano.* ; 'Refidenza di Nanchino,*, e 'Refidenza (U

Pachino.*).

TRE LETTERE
II
ANNVE

II
DEL GIAPPONE ||

DE GLI ANNI || 1603. 1604. 1605. J e

parte dei 1606.
f|
Mandate dal P. FranceTco Pasio V. Provin- 1| ciale di quelle parti

ai M. R. P Cláudio II Acquauiua Generale delia Com-
1|
pagnia de Giesv.

||
(Marca-em-

blêma da Compa de Jesus) |1 IN ROMA, Appreffo Bartholomeo Zannetti. 1608.

II

.

II
Con Licenza de' Superiori. In-S.o peq. de 308 pags.

A primeira das três Missivas que o volume insere vem no fim datada e subscrita

:

«Di Nangafachi il di 6. d'Ottobre. 1603. || ... ]]Matteo Couros.» (pags. 3 a 71) ; a se-

gunda: -Di Nangafachi
II
23. di Nouembre 1604.

|| .. . || Gío. Rodriguez Giron * (,pags.

72 a 135); e a terceira, datada de 1606, vem subscrita pelo mesmo missionário (pags.

137 a 318. A pags. 268-289: .RELATIONE DELLA MORTE ||
c'hanno patifa per la

Fede di Chrirto
||
Damiano Cieco, e Melchior Begen-||dono Giapponefi fotto Mo-

rindono Ti-||rano d'Amangucci...»).

LETTERA
II
DI GIAPPONE

||
DEL'ANNO 1| M. DC. VI]] DEL GIOVANNI RODRl-

OVEZ
II
delia Compagnia de GIESV]] AL MOLTO R. P. ||

CLAVDIO ACQV\VIV\ ||

Generale delia medefima
||
Religione.

|1
(Marca-emblêma da Compa de Jesus) ||

IN

ROMA, II Nella Stamparia di Bartolomeo Zannetti. || Anno, M. DC. X. ||
||

Con Licenza de' Superiori. In-8.o peq. de 47 pags.; afora uma em branco, final.
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Compreende noticias ácêrca 'DELLO STÀTOWfecolare di Oiappone del-\\

Panno 1606.> ; -Delle ftato delia Chriftiwiità di Oiappone. ' ; •Deito /talo in ge-

nerale delia Compagnia \\ in Oiappone.^ ; 'Cafa di Nanchino.^ e Cafa di PaelUno.*

ANNVA !| DELLA CINA ||
DEL M. DC. VI. || E M.DC.VIl.

|| DEL PADRE MAT-
TEO Rica

il
delia Compagnia di GIESV. \\ AL MOLTO R. P. |1

CLAVDIO ACQVA-
VIVA O ... II

(Legar de marca-embiêma da Compa de Jesus) || IN ROMA, || NellaStam.

paria di Barlolomeo Zannetti. |1
Anno, M. DC. X. H || Con Licenza de'S up-

riori.y In-8.0 peq. de 88 pags.

Insere noticias acerca de diversas Residências de missões na China.

LETTERAII ANMVAUDEL OIAPPONE i Del 1609, c 1610. || SCRITTA AL M. R
P.

II
CLAVDIO ACQVAVIVA \\ Generale delia Compagnia

|1 di GIESV.
|| Dal P. Gio,

uan Rodriguez Girano.
||
(Marca-emblêma da Compa de Jesus) || In Roma, Appreffo

Bartolomeo Zannetti, 1615. 1|
i|
CON LICENZA DE" SVPERIORI. In-8.o peq.

de 147 pags., afora uma em branco, final.

Esta interessante missiva, inserindo noticias de varias repidencias de missões

portuguesas no Japão, é acompanhada de uma curiosa «PLANTI! SVBVRBANI
||

ICHONOORAPHIA
II
a Re^e Sírtàram Soe. lESV attributi \\ Peguini anno 1610...'.

(Gravura a buril em chapa de metal, impressa aparte, em folha de gr. formato,

desdobrável).

LETTERA
li
ANNVA 11 DEL OIAPPONE ||

DELL'ANNO M. DC. XIII.
1| Nelia qu ale

fi racconiano molte cofe d'edif- 1| catione e martirij occorfi nella per-
\\
fecutione

di quefto /ln«o.
II
Scritta dal P. Sebaftíano Vieira delia Compa-lignia de GIESV.

1|

AL MOLTO R. P. aENERALEWdelinfteffa Com,!;ag«;a.
||
(Marca-emblêma da

Compa de Jesus) II
IN ROMA, Per Bartolomeo Zannetti. 1617.11 .

||
CON LI-

CENZA DE' SVPERIORI.-In-8.o peq. de 205 pags., além de uma em branco, final.

Insere curiosas noticias de numerosas residências de missões no Japão ; e vem

datada no fim : «Di Nangafachi li 25. di Ottobre 16I4.>

DVEíl LETTERE1|ANNVE||DELLA CINAUdel 1610. e 1611.
|] SCRITTE AL M.R.

P.
II
CLAVDIO ACQVAVIVA

|] . . . ||
Dal Padre Nicola Trigaut delia medefima Com-

partia
II
di GIESV.

\\
(Marca-emblêma da Compa de Jesus) ||

IN MILANO, [i
ll

Per l'her. di Pacifico Pontio, & Ciio. BattiTta Piccaglia,
||
Stampatori ArchlepiTcopa-

li. MDCXV. -In-8.0 peq. de VIlI-221 pags., afora uma em branco, final.

As VIII (aliás X) pags. prels. (inums.) inserem : titulo ; Licenças permitindo a

impressão ; e Dedicatória ^Alflllustrlff. Sig. \\ TEODORO || TRIVVLTIO ||
CONTE

DI MELZO &c.> (datada e subscrita no fim: «Dalla mia ftampa di Milano||li 17.

d'Ottobre 1615. || ... !! Gio. Battifta Piccaglia.»).

A primeira das duas Cartas, que abrange as pags. I a 66, vem no fim datada e

subscrita : «In Cocino nel Mefe di Maggio. 1613. i^ ... r Nicola Trigant.' (sic) ; e a

segunda, de pag. 67 a 201 : «Di Nanchine il mefe di Agofto, Tanno di noftra || Talute.

1612.
Il

. .11 Nicola Trigaut.'.

LETTERE
|I
ANNVE |, DEL OIAPPONE [| CHINA, GOA,

|
ET ETHIOPIA. |[ Scritte,

II AL M.R.P. GENERALE ' Delia Compagnia di Giefú. ;, Da Padri deirirteffa Com-
pagnia ne gli an-

I
ni 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. ;i Volgarizati dal P. Lorenzo delia

Pozze delta
\
mede/ima Compagnia.

\i
(Marca-emblema da Compa de Jesus)

II
IN NA-

POLI i; Per Lazaro Scoriggio. M.DC.XXI.-In-S.o peq.de 404-111 pags., além de uma
em branco, final.

Volume de muito interesse devido ás curiosas relações que oferece referentes a di-

versas missões do Japão, China, Goa e Ethiopia. Insere também cartas de diversos

missionários, entre os quais alguns portugueses.

RELATlONEjDI ALGVNE COSE !| Cauate dalle lettere fcrittellne gli anni 1619.

II
1620. & 1621.

Il
DAL OIAPPONE. i\ Al molto Reu. in Chrifto '\ P. MVTIO VITEL-

LESCHI
II
Propósito Generale delia Com- ]! pagnia di Gie.sv. ': (Marca-emblêma da

Compa de Jesus) !l
IN ROMA, Per 1'Erede di Bartolomeo 11 Zannetti. M. DC. XXIV.

II II
Con Licenza de'Superiori.-In-8,o peq. de 232 pags.

A Relatione do ano de 1619 vera no fim datada e subscrita: «Macao primo di

Ottobre, dei 1620.
|
... |i Gafparo Ludouico.' (pags. 3 a 94) ; a do ano 1630: «Di
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Macao 21. di |i Decembre 1620.
|I
... |' Gio Battista Bonelli.> (pags. 95 a 153); e a do

ano 1621 : tDa Matzumai, &c. || Girolamo de Angelis.^-Ni pag. 2 as Licenças per-

mitindo a impressão, e no fim da 232 as Erratas (Errorí).

RELATIONEIIDELLE COSE ! PIV NOTABILH: Scritte ne gli anni 1619., 1620. &
1621. |[ D/1Z.Z./1 CINA.\ K\ molto Reu. in Chrifto || P. MVTIO VITELLESCHI

II ...
II
(Marca-embiêma da Compide Jesus) ' IN ROMA, Per 1'Erede di Bartolomco

II
Zannetti. M. DC. XXIV. H I|

Con licenza de' Superiori.— In-8.o peq. de 252

pags.

A Relatione do ano 1619 vem no fim datada e subscrita: «Di Macao 7. di De-

cembre 1619.11 • ' Emanuele Diaz.^ (pags, 3 a 61) ; a do anno 1620: «Di
I]
Macao

28. di Nouembro 1620.
i

. Vkejlao Patitaleone.)> (pags. 62 a 99) ; e a do ano 1621:

<A' 24. d'Agosto.
li ...

I

Nicola TrigaulHo.> (pags. 100 a 252). - Compreendem curio-

sas noticias referentes a varias residências de missões na China.

LETTERE || ANNVE 1|
D'ETIOPIA, MALABAR, || BRASIL, E GOA.

||
DaIl'Anno 11620.

fin'al 1624. UAI Molto Reuer. in Chrifto ||P. MVTIO VITELLESCHI || Prepofito Oe-

nerale delia Com-llpagnia di Oiesv.
||
(Marca-embIêma da Comp" de Jesus) II

IN

ROMA,
II
Per Francefco Corbelletti. MDCXXVII. jl- 1] Con licenza de' Supe-

riori. In-S.o peq. de 343-1 pags.

Na pag. 2 as Licenças permitindo a impressão; nas pags. 3 a 96 a «RELATIO-
NE |1 DELLA MISSIONE

II
FATTA DA' PADRI DELLA

||
COMPAONIA DI GIESV

II
NelPEtiopia, granni 1621, 1622. || e 1623.> (datada e subscrita no fim: «Da Coccino

li 27. di Settembre 1621.
|| .. . |! Oiaciíito Perreria] ; nas pags. 87 a 118: «LETTERA

SCRITTA
II
L'Anno MDCXXI.. (datada e subscrita no fim : «Dal

||
porto di Macao li

17. di Decembre 1621.
|| ... \\ Oafparo Luigi.>) ; nas pags. 119 a 136: «ESTRATTO

||

DI ALCVNE COSE
II
SCRITTE DAL BRASILE |1 NelfAnno MDCXXI.. (datada e su-

bscrita no fim: -In Baia rvifimo di Decembre. 1621.
|| Por ordine dei P. Rettore

Ferdinando dráist.
l\
Michele Daraujo); nas pags. 137 a 176: «RELATIONE ||

DI

ALCVNE COSE
II
DELLA PROVINTIA Dl GOA,

|I
delPanno 1620.> (subscrita: «Oí-

ronimo Maiorica.») ; nas pags, 177 a 242: «LETTERA || DELLA PROVINTIA ||
DI

GOA
II
DelPAnno 1621.. (datada e subscrita: «Di Goa a' 2. di Decembre 1621. UNel

giorno folenne dei B. Francefco Xauerio. II ... || Girolamo Maiorica.') ; e nas pags.

243 a 343: «LETTERA 1| DELLA PROVINTIA || DI GOA. || DelPAnno 1623.» (datada

e subscrita no fim: «Dalla Cafa Profeffa di Goa 15. di Decembre ]| dei 1624. || ...
1|

Sebaftiano Barreio.*). A pag, final insere: «Errori occorfi nello Stampare.>

A carta referente ao Brasil compreende noticias acerca do CoUegio di Baiefe, e

Caftella. - Cotlegio, e Refideitza dei Fiume \\ Gennaro. - Refideliza de' Santi, e Pi-

ratiitinga.-e Collegio, et Rejidenza di Pernambuco.

LETTERE
II
ANNVE

II
DEL GIAPPONE

1| DelPAnno MDCXXII 1| E DELLA; CINA||

Del 1621. & 1622.
li
Al molto Reu. in CbriRo !| P. MVTIO VITELLESCHI || ...

||

(Marca-emblêma da Compa de Jesus) ||
IN ROMA,

|i
Per Francefco Corbelletti.

MDCXXVII.
II II

Con licenza de' Superiori. In-8.o peq. de 312 pags. (na pe-

núltima os Erri occorfi nello Stampare).

A «LETTERE DelPAnno 1621, e 1622.» vem no fim datada e subscrita: «Di Ma-
ção 30.

li
di Settembre 1623.

|| ... || Gironimo Maiorica.> ; a «LETTERA DELLA CINA
||Dell'Anno MDCXXI.»: «Dalla Metropoli || di Ham ceu, il giorno delPAfsunta

1622.
II
... IIMco/ò Trigautio.' ; e a «LETTERA DELLA CINA

I

DelPAnno MDC-
XXII.. : .Di Nancheú 23 di |: Giugno 1623.

|| ... II Aluaro Semedo.'

LETTERE r, ANNVE H DE ETHIOPIA
I;
Del 1624. 1625. e 1626. li Scritte at M. R. P.

\\ MVTIO l'/r£Z:Z.£SC///
II

... ti (Marca-emblêma da Compa de Jesus)
I,
IN ROMA,

li
Per THerede di Bartolomeo Zannetti. 1628. || || Con licenza de' SuperiorL

In-8.0 peq. de 232 pags.

A .LETTERA
||
ANNVA

||
DI ETHIOPIA H Dal Giugno delPAnno 1624.

|i
fino a

quello dei 1625.» vem no fim datada e subscrita : .Di Tangia, a' 15. di Giugno. 1625.

\\ ... \\ Oafparo Paes.'; a .LETTERA
I

di Monfignor Patriarca
|I
Dl ETHIOPIA H

deirAno M.DC.XXVI.. : .Di Ethiopia, il primo di Giu-
i|
gno, 1626. || ... M//o«/íi

Patriarcha d'Etltiopia.' ; e a «LETTERA || ANNVA |1 DI ETHIOPIA
I|
Del Mefe di
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Luglio, deirAn- ;; no 1625. infino a quel- ; lo dei 1626.> : «Di Tangha 30. di Giugno.

I!
1626. !1 . . . li GaSparo Paez.'

LETTERE , ANNVE || DEL GIAPPONE
li
DE GL'ANNI MDCXXV.

ii
MDCXXVI.

MDCXXVII.
ii
Al Molto Reu. in Chrifto

ij
P. MVTIO VITELLESCHI

il ... |' (Marca-em-

blèma da Compa de Jesus) |1
IN ROMA,

I;
Aprelfo Francefco Corbelleti. MDCXXXll

II li
Con Licenia de' Superiori. In-8.o peq. de 328 pags.

Na pag. 1 o titulo; na 2 as Licenças permitindo a impressão; na pag. 3 as

«Lettere annve» (datadas e subscritas no fimr «Di Macao
ii a'trent'vno di Marzo... !]

Oiouaimi Roiz Oiran.') ; e nas pags. 248 a 328 : .RELATIONE
|i
Delia Perlecutione

rolleuata ncl Taça ii cu contro la S. Fede, n'eII'ano
ii
1627.> Compreende curiosis-

simas relações de suplícios e morte de numerosos missionários do Japão. (Uma de-

las vem datada e subscrita : «Dal Oiappone a' quattordici di
i

Setembre 1627.
ii ... |l

Chriftoforo Ferreira.»).

RELATIONE ii Del nouo fcoprimento il DEL GRAN CATAIO, ii OVERO 'i REGNO
DI TIBETIlFatto dal P. António di Andrade li Portughefe delia Compagnia |!

di

Oiefu Tanno 1624.
ii
(Marca-embiêma da Compa de Jesus) ii

IN MILANO,
|i ||

Per Cio: Battifta Cerri. 1628.— In-8.o peq. de 30 pags.

Na pag. 1 o titulo ; na 2 as Licenças permitindo a impressão ; nas 3 a 29 o

texto da Relatione propriamente dito; e na 30 uma declaração.

De pag. 24 a 26 ; Quello chc auuctine quando partimo datla '' Citta ; e de pag.

26 a 29 : Delle qualità de' Paefi di Tibet, e de gi^habi- i' tatori di quetli. No fim a

data e subscrição: <Di Agra 8. di Nouem-iibre \bU.\\ António d'Andrada.»

Tradução, RARÍSSIMA, desta curiosa Relação, publicada primitivamente em por-

tuguês, em Lisboa, por Matheus Pinheiro, 1626, in-4.0 de 16 ff. nums. na frente.

Acha-se também traduzida em vários outros idiomas (Veja-se Inocêncio). Ao nosso

exemplar faltam as pags. 15 e 16.

LETTERE || ANNVE || DEL TIBET
ii
Del MDCXXVI.

|i
E DELLA CINA H Del

MDCXXIV.
ii
Scritte ai M. R. |i

P. MVTIO VITELLESCHI i| Generale delia Compa-
gnia

il
di GIESV.

li (Marca-embIêma da Compa de Jesus) H IN ROMA,
|i
Apreffo Fran-

cefco Corbelletti. 1628.
||
—

|i
Con licenza de' Superiori. In-S." peq. de 130

pags.

Na pag. 1 o titulo; na 2 as Licenças permitindo a impressão; nas pags. 3 a 58

a «LETTERE DEL TIBET
ii
DelPAnno MDCXXVI.. (Datada e subscrita no fim :

«Di Caparangue 15. d'Agosto
i|
dei 1626.

|i ... || /In/onio d'Andrade.') ; e nas pags.

59 a 130 a «LETTERA DELLA CINA
|i
DelFAnno MDCXXIV.. (Datada e subscrita

no (im; «Di Macao a' 27. d'Ottobre 1624.
i|
...

i|
Venceflao Pantaleone.'

LETTERE
li DELL'ETHIOPIA ^i DelFAnno 1626. fino ai Marzo ii dei 1627.

' DELLA
CINA

il
Dell'Anno 1625. fino ai Fe-

ii
braro dei 1626.

|
Con vna breue Relatione dei

viaggio ai
i; Regno di TVNQVIM,

|! nuo- |( uamente fcoperto,
I| Mandate aí molto Reu.

Padre \\ MVTIO K/r£Z.Z.£SC«/, || ... || (Marca-emblèma da Compa de Jesus) || IN
ROMA,

II
Aprefro FErede di Bartolomco Zannetti. 1629. i;

H Con licenza de'

Superiori. ln-8.o peq. de 133 pags., afora uma em branco, final.

Na pag. 1 o titulo ; na pag. 2 as Licenças permitindo a impressão ; nas pags. 3

a 66 a «LETTERA il ANNVA || Dl ETHIOPIA
ii
Del MDCXXVI. fino ai Marzo

i|
dei

MDCXXVII.» (Datada e subscrita no fim: «Di Gorgora 17.
|i
d'Aprile, dei 1627.

ii
...

li

Manuel de Almeida.') ; e nas pags. 67 a 133 a «LETTERA
|i
ANNVA

ij
DELLA CINA

li
Del MDCXXV. fino ai Febraro || dei MDCXXVI... (Datada e subscrita : «Di Macao

li 12. di Nouembre 1626.
|| . . . i|

QiuUano Paldinotti.').

RELATIONE II DELLE PERSECVTIONI I! MOSSE CONTRO LA FEDE
;; DI

CHRISTOIIIN VARII REQNI DEL OIAPPONE li Ne gPAnni MDCXXX.
ii
AI Molto

Reu.do i„ Chrifto
li
P. MVTIO VITELLESCHI

ii
Prepofito Generale delia Compa-

gnia
il
di GIESV.

II
(Marca-embIêma da Compa de Jesus) i' IN ROMA.

i
Apreffo Fran-

cefco Corbelletti. MDCXXXV. 1| || Con Ucenza de' Saperiorí.t In-8.o peq. de
187 pags., além de uma em branco, final.

Esta curiosíssima e valiosa Relatione foi escrita pelo padre Andrea Palmiere,
visitadore da Companhia de Jesus no Japão e na China. O texto fecha com a data

:

«A' 20. di Agofto, 1631.»
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RELATIONE
||
DELLA NVOVA MISSIONE !! DELLI PP. DELLA COMPAQNIA

||

Dl OIESV, I;AL REONO DELLA COCINCINA,]! Scritta dal Padre Chriftoforo

Borri Milanefe
[i
delia medefinia Compagnia, d Che fu vno de primi Mentrorone li iii

dctto Regno. ||
ALLA SANTITA Dl N. SIO.

[, VRBANO PP. OITAVO
il
(Marca-em-

bléma da Compa de Jesus) IN ROMA, Per Francefco Corbelletti.
[i
MDCXXXI.

II
';CON LICENZA DE SVPER10RI,.-In-8.o peq. de 231 pags , afora uma

eai branco, final.

Na pag. 1 o titulo transcrito acima; na 2 as Licença.» permitindo a impressão;

na 3 a Dedicatória ao Pontífice Urbano VIU (encimada pelo escudo d'armas do
mesmo pontífice) ; e nas 5 a 231 o íexto propriamente dito da relação, o qual é divi-

dido cm duas partes :-.PARTE PRIMA, Jl Dello flato Temporale dei Regno |; delia

Cocincina.»-.PARTE SECONDA. jj Dello Stato Spirituale delia
|,
Cocincina..

LETTERE !| rei Padre Viccario Prouinciale delFOrdine di S. \\ AGOSTINO delPIn-

dia Orientale, || Scritta 1, A Padri Prouinciale, e Diítínitore delia Prouincia di Porto-

gal- II lo dei medefimo Ordine, intorno alie cofe de'loro Reli- |l giofi nelle Parrochie,

& luoghi doue affiftono in |j quelle parti per Ia propagatione delia Fede di || Chrifto

Noftro Signore.
]|
Tradotta fedelmente dalla língua Portoghefe in Italiano. ' (Vinheta

de assunto sacro, gravada em madeira) ); IN ROMA, || Apreffo Giacomo Facciotti.

1637.
11 1; Con Licenza de Superíori. || || Ad Iftanza di Lodouico

Dozza.»-In-8.o peq. de 16 pags.

Na pag. 1 o titulo transcrito acima; na 2 a Dedicatória Al Sig. Frà tfidoro

Collazza Cauagliere di'\S. Spirito.t (subscrita: «//umiVí/s. |i Ludouice Dozza.»); e

nas pags. 4 a 16 a Carta propriamente dita. Esta compreende como que uma peq.

introdução e como que os seguintes capítulos: Trauagli che patirono.-Conuerfio-

ne d'tnfedeli.- Ridvttione di Schifmatici.—Seruitio de gU Fedeii.

RELATIONE!! DELLA CHRISTIANITA !! DI MADVRÈ " Fatta da Padri Miffiona-

rtj delia Com-
II
pagnia di Oierú delia Prouincia || dei Malauar. || SCRITTA || Dal P.

Oiacinto de Magiftris deiriftefSa \\
Compagnia Procuratore di quella \\ Prouincia. \\

(Marca-emblêma da Compa de Jesus, tendo no centro as iniciais: I H S) |l IN RO-
MA,

|| Per Angelo Bernabò dei Verme. 1661. l| \\Con licenza de^Superiori.^.

In-S.o peq. de XVI pags. (prels.) inums. e 385 nums., além de 111 inums. finais, de

«•TAVOLA
;!
Delle cofe principali

!l
delle fopradette

I

Missioni.»

Na primeira pagina preliminar (a II em branco) o titulo transcrito acima; nas

111 a V a Dedicatória .Al Illultrirs. Sig. & Padron mio Colendirs. II
IL SIONORH

II
GIVSEPPE MARIA " DVRAZZI !| Marchefe di Oabbiano.. (datada e subscrita no

fim: «di Roma li 30. di Maggio
!i
1661.

|| .. . |j Gmcmío de Magiftris.'); na Vil um
peq. proemio «AL LETTORE-; na VIII o Visto de Ooruvine NicKel permitindo a im-

pressão (datado : •/« Roma 26 di Maggio 1661 ») ; nas pags. IX a XV : «NOTIA DEL
REONO II

DI MADVRÈ || E FALSE SOPERSTITIONl || DI QVELLA GENTE.; e na

XVI as Licenças permitindo a impressão da obra. Esta compreende como que 18 ca-

pítulos (todos curiosissimos), dos quais o 14.» é intitulado: Catalogas librorum à P.

Roberto de ',\
Nobilis vario idiomate '' compojitorum.' ; e o 13. o : Compendio delia

vita, e morte dei P. Ema- \\ noele Martins delia Rejidenza de li õ Padri Bramani.

REI ATIONE': Delia Prouincia || DEL GIAPPONE,
|| SCRITTA DAL PADRE

||

ANTÓNIO FRANCESCO CARDIM
\
Delia Compagnia di GIESV, Procu- \, ratore

di quella Prouincia. ' Alia Santitã di Noftro Signore || PAPA INNOCENTIO X.
i|

(Marca-emblêma da Compa de Jesus, tendo no centro as iniciais : I H S) |!
IN RO-

MA, Nella Stamperia di Andrea Fei. !! M.DC.XLV. |i !! Con licenza dé Sape-

riori.y In-S.o peq. de XII pags. (prels.) inums. e 160 nums.

Na primeira das XII pags. prels. o titulo que transcrevemos acima; a II em
branco; nas pags. III a Vil a Dedicatória ao Papa Innocencio X (datada e sub-

scrita no fim : «Roma a di 24. Decembre
l!
1644. !| Di V. B.

|! Humilifs. e Deuotifs.

Seruo
I!
António Francefco Cardim || delia Comp. di Qiefu.»); na VIII a Licença

de Mutius Vitellecus permitindo a impressão; na XI outras Licenças para a impres-

são; e na XII a «Errata».

Esta interessantíssima Relação do nosso P. Cardim compreende como que di-

versos Capítulos, assim intitulados: Delia Cita, e Colégio di Macao.—Chriftianita dei
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Qiáppone.—Cbmpagrii Portoghefi, Cafiigliani,
\\^ attri. (Lista de nomes e natu-

ralidade de 57 missionários europeus e orientais). -A/i//io«e det Regno di Tunquim.-

DeWentrata delia iioftra Santa Fede nel \, Regno di Tunquim.—Det progreff(), che la

noftra fanta Fede Isa falto nel Regno di Tuitquim. - Del ritorno de' Padri da Macao

li
íi Tunquim.- Mifflone det Regno delia Cocincina.~AUfJ'lone delfljola di Hai-

nam. - Dell'Entrada delta noftra fanta Fede
\\
In queffIfola.-Miffione det Regno

di Sia/n.-iMirrione dei Regno di Cambogia. -Miffione delli Lai.

^RELATIONE: DELLZ IWISSIONI, jl E CHRISTIANITA' i che appartengono alia

Prouincia di |; MALAVAR H delia Conipagnie de 01ES\'. „ SCRITA |, Dal P. Francefco

Barrotte detVifteffa Compag. .\\ Procuratore di quella Pz-cía/V/c/a.
;;
(Marca-emblênia

da Compa de Jesus, tendo no centro as iniciais : I H S)
;

IN ROMA, Appreffo Fran-

cefco Caualli. 1645.
|I

|, CDn ticenza de' Superiorí.t UíS.o peq. de IV pags.

(pieis.) inuuis. e. 132 nums. ... .•-...V-

Nas prinieiías das IV pags. prels. o titulo, que fica transcrilo acima; na II as Li-

cenças permitindo a impressão; e nas III e IV uma Dedicatoiia -Airillustrifsima &
Eccellentif. Sig. 1) La Signora \\ D. DOROTEA ;,

MATTEI
[| Ducheffa di Gioue, &c..

(d.itada e subscrita no fim: «Roma a di 28. di Gen- || naro 1645. 1; Di V.E. |1 Hulifs.

seruo 11 Francefco Barrotíe delta Comp. di Giefu.*).

Esta curiosissinia Relação de Francisco Barreto, compreende noticias das seguintes

províncias e missões ; «RELATIONEl; Delia Prouincia di
i;
Malauar.»-De//c ftato tem-

porale de" Regni di yWa/auar—<MISS10NI D! MALAVAS.'.-C/iriftianitá di S. To-

mafo. - Colégio, e Chriftianitá di Cccino- >RZSIDENZE, CH'APPARTENQONO
|1

ai Colegiodi Cocino.* - Refldenza di Tanor. — Refidenza di Calecut.— Refidenza di

fanfAndrea.- Miffione delta Cofta di Tauanfor.-Chriftianità delta Cofta di

Pefcaria.- Miffione di Madure. — Chriftianita di Ceitam.- Chriftianitá dei Regno

di Gefanapatarn ',\ ^r Ifota di Manar,— Cfiriftianità delta Cofta di Coromandet,
||

e Bengala.

No fim, em seguida ao clássico «LAVS DEO.>, os «Errori principali da corregerfi.»

Colecção verdadeiramente preciosa e muitíssimo importante para o estudo do governo, po-

licia, caracteres, usos e costumes civis e militares dos povos e geografia da América

meridional, índia. China e Japão na segunda metade do século XVI e primeira metade

do XVII ; e sobretudo para a história das missões que, no mesmo espaço de tempo,

propagaram e difundiram a civilização cristã nos paizes citados.

Todos os volumes ou obras que constituem esta siossa colecção são EXTREMAMENTE
Raros, peio que se torna hoje mui difícil, senão impossível, formar outra colecçSo

idêntica á que apresentamos.

1771-LETTERE
li
ANNVE

\\
DEL GIAPPONE

||
DeirAno MDCXXII, 1| E DELLA

CINA
II
Del 16-21. & 1622.

1|
Al mollo Reu. in Christo || P. MVTIO VITEL-

LESCllI
II
Prepofito Generale delia Com-

1|
pagnia di Giesv.

||
(Marca-eni- ^ ..

blêma da Companhia de Jtsus)||IN ROMA, || Per FMncefco Corbelletti. <rj /ô)p ^ O
MDCXXVII,

II II
Con Lieenza de' Superiori. In-S." peq. de 312 pags. E.

Na pag. I o título; na 2 as Licenças permitindo a impressão; nas pags. 3 a 243 a «LET-
TERE

II DelIe'Anno 1621. e 1622. > (Datada e subscrita no fim: «Dalla Metropoli
jl di

Ham cen, 11 giorno deirAffunta 1622. || D.V.P. |! Figlio. e Seruo in Cbiífto U Mco/á
Trigautio.t): nas pags. 249 a 310 a .LETTERA DELLA CINA

,
DelTAuno MDCXXXII.

(Datada e subscrita «Di Nancheii 23. di ' Oiugno 1523. [| D.V.P. || Figlio indegno
!, Al-

uara Semedo.-') ; na pag. 311 os <Errerí occorfi nello Stampare.>; e na 313 uma de-

claração.

Missivas muito interessantes para a história das missões no Japão e na China durante os

anos de 1621 e 1622. Edição RARÍSSIMA. Belo exemplar.

Lettore annue...—Veja-se adiante, em : Litteres annres.

1772— Lettres de quelques jiiifs porlugais, allemands et polonais, a M. de Vol- //-s/
taire, avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, a Tusage de / Ó .^ (D ^
ceux qiii lisent ses teuvres ; Suivies des Mèmoires sur la Fertilité de la
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^^ O o

(^0^^

4<>

e^''

1^

Jiidèe; Par... Édition revue et augmentée de plusieurs notes nouvelles,

par M. Desduits... Lyon et Paris... i840. [Hoanne.—lmpr. d'Ét. Ferisse.).

In-8 .» peq., 3 vols. de XXIV-348, IV 375 e IV-418 pags. E.

Interessantes e estimadas.— Exemplar levemente mancliado pela agua.

1773—Levasseur (£. M. F.).—Le Livre de Joh, traduil en vers français, avec

le lexte de la vulgato en regard ; siiivi de notes explicatives, ainsi qae

des variante.s tirêes des phis célebres interpretes de la Bihle, et de quel-

ques poésies françaises dn traducteur, déja impriraées, mais revues et

corrigées aveo soin. Par. .. A Parit, Delaunoy el Dentu... 1826. In-8.» de

VlII-XXIV-I-340 pags. E.

1774—Léyese Ordenanças.—NVEVASLEYS
II Y Ij

ORDENANÇAS,
1|
Hechaspor

su Magestad el Rey don
|| Felipe niieslro seiíor, cerca de la forma que

||

se ha de tener enestros Reynos, en el descubrimiento, labor,
|| y beneficio,

r^ delas minas, de oro, plata, açogue, y oiros me- H lales: Y con la parte que

se ha de acudir a su Magestad, y la que han
|| de auer los descubridores y

beneficiadores || delias. |1
(Grande escudo d'armas imperiais hespanholas,

o qual tem no centro um outro das de portugal)
||
Con licencia

||
En Ma-

drid, por la viuda de Alonso Gomes,
\\
Aiio de M.D.LXXXV. (lõSõ) || Estn

tassado cada pliego en papel a cinco marauídis. \\ Vendese en casa de

Francisco Lopes, mercader de libros en Corte. In- foi. peq. de 22 ÍT. nums.

na frente. B.

No alto das pags. este subtítulo : «Leys y pragmáticas—de las minas.»

No fim do texto esta indicação: «Yo luan Vazquez de Salazar, secretario de su catholica

Magestad '; la fize esctevír por su mandado.»

Peça MUITO RARA. Bom exemplar.

1775— Lhuilior (Simon)— Élémens d'analyse gáométrique et d'analyse algébri-

O que, appliquées a la recherche des lieux géomélriques ; Par... A Paris,

Paschoud... 1809. In-é." gr. de X1I-309-1I pags. E.

Obra ilustrada com três estampas reproduzindo numerosas figuras geométricas, abertas a

buril. - Belo exemplar, bem encadernado.

1776— Liais (Emwan«ei)—Supremacia intelleclual da raça latina. Resposta ás

AUegações germânicas, por... Versão de Abranches Gallo. Rio de Ja-

P C> neiro : Garnier... (No verso da fl. de ante-roslo : Typ. Franco-Ameri-

cana.. 1872). In-8.° de 1V-186-I pags. E.

Llanor (D,— Filha do Marquez de Vila Real)—Veja-se: Noronha {D.Leo-

nor de).

1777— Liberdade dos mares, (A) ou o governo inglez descoberto ; Traduzido

/^ Q livremente do Hespanhol. Sio de Janeiro. Typ. de Miranda & Carneiro. ..

1833. In-8." peq., 2 tomos de LlV-92 e 103-VI-2 pags., em um vol. E.

Livro interessante, relativamente ao assunto que veisa. Pouco vulgar.

1778—Llchnowsky (Pí-tHcipe)— Portugal. Recordações do ânno de 1842. Pelo...

Traduzido do allemão. (Por Daniel Augusto da Silva). Lisboa: Na Impr.

Nacional. 1844. In-8.» de Vll-207 pags. E.

As pags. prels. Ill a V inserem uma -ADVERTÊNCIA DO TRADUCTOR.»
Apreciada. Primeira edição; já pouco vulgar.

/-'^ 1779—Liebig (Jwstiis) — Lettres sur la chimie et sur ses applioalions a Tindus-
"^

trie, e la phisiologie et a 1'agricullure, par. . . Traduites de Tallemand

/A i' o

Ã
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par le Dr. G.-W. Bichon. . . Paris. Foriin, Masson et C'« . . . 1845. In-8.o de

XI-331 pags. E.

Ilustrada com o relr. do autor, tirado á parte.

1780—Lima {Francisco Bernardo de).—Gazeta literária ou Noticia exacta dos

principaes Escriptos, que modernamente se vaõ publicando na Europa. O -^ ô r:>
Conforme a Analysis, que delles fazem os melhores Críticos, e Diaristas

'"^

das naçoens mais civilizadas. Obra periódica para o anno de 1761. De que

he Protector Joam de Almada de Mello. .. Volume primeiro. Por... Porto:

Na Olficina de Francisco Mendes Lima, M. DCC.LXI. Com todas as licenças

necestirias. In-4.o de XVIII-llO-YII pags., afora uma em branco, finul.

Além das pags. indicadas o volume apresenta ainda, depois da pag. 210, um novo frontis-

picio e uma fl. de Licenças para a PARTE 11. DO VOLUiVlE PRIMEIRO.
Este tomo 1 compreende 25 números, o primeiro das quais saiu em Junho, e o ultimo em

Dezembro do mencionado ano de 1761.

TOMO II. Janeiro (a Junho) de 1702. Por... Lisboa. Na Offic. de Mi.

//óo

guel Hodrigves. . . M.DCC.LXII. Com as licenças necessárias. . . In-4.°, 6 nums.

de XXII-58, 58, 74, 62, 53 e 174 pags., em um vol — Deis tomos E.

Os números correspondentes aos mezes de Fevereiro, Março, Abril e Maio estão em ma-

nuscrito, de primorosa caligrafia contemporânea.

Publicação muito interessante pela erudita critica que faz a muitas obras publicadas uaquella

época. -Rara.

1781— Lima (Jmíx Caetano de).—Geografia histórica de tndos os estados sobe- ''^\~/\é ^
ranos de Europa. Tomos I (e II) em que se trata de Portugal. Lisboa Occi-

'^

dental Nu Offic. de Joseph António da Sylva, 17.34-.16. In-fol. 2 vol. E.

Belo exemplar ; com excelente ene. (inteira) de carneira, tendo as pastas ornadas com cerca-

dura e, ao centro, com um escudo d'armas reais poituguezas {ex-Ubris de D.Maria I?).

Nestas excepcionais condições, bastante rara.

1782 Orammatica franceza, ou arte para apprender o frnncez por meyo
da Língua Portugueza, regulada pelas notas e Reílexoens da Academia de

França. Lisboa Occidental. Na Offic. da Conyr. do Oratório. 1733. In 4.°, 2

partes de XX-271 e VIU 463 pags., em um vol. E.

Apreciada e pouco vulgar.

1783-Lima e Mello Bacellar (Bemanio de).—DICGIONAIUO DA LÍNGUA POR-

TUGUEZA, EM QUE SE ACHARÃO DOBRADAS PALAVRAS DO que trás

Bluteau, e todos os mais Diccionaiislas juntos : a sua própria feigniflua- ó r\ iíí
ção: as raízes de todas ellus: a accenlua^rio : o a selecção das mais usa- -í^ U f^ (P c)

das, e polid;is:a Grammatíca Pliilusjpliii-a, e a Orthographia Racional no

principio e as explicações das alihreviíturas no fim desta Obra, OBRA DA
PRIMEIRA NECESSIDADE PARA TODO aqiielle, que quizer falar, e escre-

ver com acerto a língua Portugueza
;
por ser impossível, que pelos Livros

atégóra impressos possa algum saber a terça parte do idioma Portuguez,

rOMfOSTA POR... PRIOR NO ALENTEJO &u. (Logar de peq. vinheta

tip. de ornamento). LISBOA; Na Offic. DE JOZft DE AQUINO BULHOENS
ANNO DE MDCCLXXXHL Com li;ença da Real Mesa Censória. In-*." de

X-582 pags. (estas a duas colns. de impressão, cada). E.

As X pags. prels. compreendem o frontispicio e um «PROLOGO.».
Trabalho muito curioso e estimado, vulgarmente conhecido pelo «DIccionario do Tris-tris.»

Belo exemplar, cora encadernação (inteira de carn.) contemporânea da publicação, con-

servada. - Raro.
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•Limpo- (D. BíiZíftíisar).—Veja-çe>: Censtiltiições synodaes do Bi/pado do ,Por-

to... -1541.'

1784-Limpo (Fr. Balthasar).-DOZE FVGAS
|1
DE DAVID, H DE SEV INIMIGO

SAAL
II
TRATASB DELLAS PER HVMA EXPOSIC.AM

||
lileral femoral, que

; coniprehende do primeiro liuro dos Beys o 1|
Capitulo dezoito, até o Capi-

f tulo vinte, & fete do mefmo liuro.
||
Diuidemfe em duzentos & cinco dis-

;
cursos predicaueis, dos quais

|| no fim le veiá o Eiécho para os Ser-

moés do Aduenlo, Quarefs-
||
ma, das Ft ftas & Domingas do annD. H

ãVTHOR FfíEY BALTHEZAE LIMPO \\PrOuincia da Ordem de N. Se-

nhora do CarniO, neftes R-^ynos, &=
||
Senhorios de Portugal; natural da xilla

de Moura.
\\
AO EX«o S. D. FRANCISCO DE MELLO

||
Marquez de Fer-

reira &c.
II
Annn (Logar de escudo d'iirmas da Ordem do ('armo; gra-

vura em madeira) de 1642
j|
Com todo* as licenças neceffarias

\\ ||

Em Lisboa, Por António Aluarez ImpreíTor delP.ey Noílo Senhor— In-fol.

de VI íT. (prels.) ínums. e 377 (esta ultina numerada i or engano 177),

alrm de mais urna de registo e XLV (inums ), finais, de índices, e uma
em branco. E.

As Vr folhas prels. inums. inserem as seguintes peças: titulo (frente da H. I ; a 11 em
branco); «Aprouação de Frey Ayres Corrêa.», e outras (frente da ti. II); Aproua-

çoens da Ordem.» (duas: a l.a subscrita por M. Frey Oras Toftado; a 2. a por M.

Frei loão Coelho) (verso da H. II); Dedicatória: «AO EXCELLEN.mo SENHOR D.

FRANCISCO DE
II
Mello... Mar-

1|
quez de Ferreira, Conde (je Tentúgal...., (datada

. e subscrita no fim: «Carmo de Lisboa em 17. de||Octubro de 163S. || Capellão de

Vofsa ExceUencia. \\ frey Balthczar Limpo.» (ff. III e IV) ; e «PROLOGO || AOS
LEITORES.» (ff. V e VI).

O registo da impressão, inserto na pag. imediata á 377 e encimado pelo escudo d'armas

da Ordem do Carmo, diz assim: *Com todas as licenças necefsarías. ||
EM LISBOA,

II
Por António Aluarez, Iniprefror dei ReJ» N. S. \\ Anno de 1641.»

Os índices insertos nas XLV pags. inums., finais, são: «INDEX DA [| SAGRADA ||
ES-

CRITVRA.» e «INDEX DQS SERMOENS lido Aduento.»

A rematar este ultimo índice, vem o registo do logar e data da impressão, que ficou

transcrito acima.

O texto propriamente dito da obra, dividido em «Doze Fugas, ou Discursos, é prece-

dido de um «PROEMIO», o qual abrange as pags. 1 a 3. Tanto este texto como os

Índices, são impressos a duas colns. por pagina.

Livro clássico e muito estimado. Primeira e única edição publicada. Úalto rara.
Belo exemplar.

178Õ— Llngard (Jo/ííi) — Históire d'Angleterre depuis la première invasion des

, romains jusqu'a nos joiírs. par le Docteur . . Traduile de I'angl.iis sur la

'\^<H-> ^ O tioisièlue édilion, par le Baron de Roujoux; revue et corrigi e par Camille

Baxton. . Paris, Parent-Desh-jrre^. .. í8éG.\a-%.° %v.,'õ \o\s.^.

Estimada. Bom exemplar.

1786 - Linguet.— 1)11 pliis heurcus gouvernement, ou P.irallo des ConsliUiitions

politiques de 1'Asie avec celles de PEurope; Servant d'introduction à la

ihéorie des Loix Civiles.. . A Londres. M. DCC. LXXIV. In-12.o, 5

vqIs. E.

Obra curiosa e apreciada. Bom exemplar.

1787— Linneeus ((7aí /us).—Systema nalvrae, per regna tria natvrae, secvndvm

classes, ordines, genera, cvm char;<cteribvs, diflerenliis, synonymis, lo-

cis... Editio in Lvsitania prima correcta secvndvni editionem decimam

/á-O

//^9C>
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leniam avelam, tt reformotam cvra Jo : Frid. Gmelin... Conimbricce, Ty-

pis Academicis. A.D.CICDCCLXXXXIII. In-S.", 9 tomos. E.

Edição estimada. Bom exemplar.

Linschoten (Huguen van).—Veja-se: Hugues {.Jean).

1788— Lipsius {Justus).—T)E
||
MILITFA ROMANA

il
LIBRI (JVINQVE, || COM- ^ /̂n

MENTARIVS AD fOLYBIVM. |1 E parte prima HISTORIC/E FACIS. |1
(Mar- "^ "^ ^ O

ca dos impressores, primorosamente gravada a buril) y ANTVERPIjE, II

EX OFFICINA PLANTINIANA,
||
Apud Viduam, d: loannem Mooelwn.

\\
M.

D. XCVl. (Í596J. II
Cvm Prinilegiis Ccesareo ^ Hegio. In-fol. peq. de XVI

pags. (prels.) inums. e 330 nums., afôia duas em branco, finais.

As XVI pags. prels. compreendem: título; Dedicatória a «PHILIPPO III. j', HISPÂNIA-

RVMIIET INDIARVM
II
PRINCIPI.. ; Prologo: «LECTORI MEO.. ; e «INDEX

||

DIALOOISMORVM.»
O texto é enriquecido de varias e belas gravuras a buril, em chapas de metal, sendo

uma de pag. dupla e impressa em folha aparte (vem entre as pags. 288 e 289).

Encadernada juntamente, esta outra obra do mesmo autor

:

DE
II
MILITIA ROMANA

||
LÍBER QVINTVS.

|!
Qiii est de Disciplina.

II (Marca dos impressores— diversa da que vem no front. da obra pr< ce-

dente) II Antverpim,
II
Ex OFFICINA Plaktiniana, II

Apud Viduam, & loan-.

vem Moretum.
\\ M. D. XCV. (159õi

||
Cum Piiiiilegiis Civstireo ^ Reyio. In-

fol. peq. de 292 pags. nums., e YII inunis., finais.

—

As duas obras em vm
nol. E.

As VII pags. inums. finais inserem: «Analrcta nostra habes ... minora addimus,,.^

(fl. I e II); «APPROBATIO.. (III); .PRIVILEOIVM C/ESAREVM.. (IV eV) ; Svma
rmvii,pGii RPr.M.> (VI); e este outro colofón: .ANTVERPI.Í ?

li
EX OFFICINA

PLANTINIANA,
II
APVD VIDVAM, ET lOAN-

II
NEM MORETVM, || M. D.XCV.»

(VII).

A pag. 254 é ocupada por uma outra marca dos impressores (de ornatos diversos aos das

anteriormente mencionadas) ; e a 255 por uni novo rosto em que se acham impres-

sos estes dizeres: .IV3TI LIPSI
|1 ANALECTA |1 siue

|1
OBSERVATIONES

|1
RELI-

QV/E AD||MILITIAM ET HOSCE ||
LI BROS.

||
(Marca dos impressores) 1, Antver-

v\x,
II
Ex opFici.NA Plí.ntiniana,

|| Apud Viduam, <í loannem Moretum.
|| M. D. CXV.

II Cum Priuilegiis CíFsareo Régio.

Esta ultima parte é também adornada de diversas vinhetas gravadas em madeira, e de

gravuras a buril em chapas de metal.

Tratados interessantes e muito estimados. Formosas e belamente executadas edições ; im-

pressas em papel de oplima qualidade. RARAS. Belos exemplares.

1789 Libro de la Constância de Ivslo Lipsio. Tradvcido de lalin en cas-

lell.'mo, por luan Baptista de Mesa, .Natural de la Ciiídad de Anteqiiera. A
Don Rodrigo de Tapia, Alarcon y Luna . . (Gravura alegórico, aberta a

buril em chapa de metal). Con Privilegio Real. Impresso en Sevilla, Por Ma-

tias Clmiijn, M. DC. XVí.ln-i.° deXlfT. (prels.) inums., 165 nums. na frente,

e mais YI inums., finais. E.

A primeira das VI ff. inums. finais insere: <ORACION QVE Hl || ze a Dios pediendole

Constan-
|i
cia y na graue e prolixa en- 1| fermedad, que tuue ano de |; 1579. y de mi

edad 32. > ; as V restantes a «TABLA...», que remata com um novo Colofõn da im-

pressão.

Tradução estimada e Rara. Exemplar com mancha de humidade na parte superior das

ff.- Falta o ante-rosto gravado?

1790-Lisboa ítr. Christovao dei. -MANIFESTO
|i D\ INÍVSTIC,A, CRGVEIRA

II
DECLLNAC.AM PRESENTE,

|| E FVTVRA RVINA DE CASTELLA,
|| E DO

5/5-0

///i>



528 CATÁLOGO DA LIVRARU

O o

^ÚOêô

ABONO, patrocínio, E
||
amparo diuino da juíliça de Portugal, verdades

todas
II
eítanipadas no marauilhofo caio, que fucedeo neíta

||
cidade de

Lisboa, dia de Corpo de Deos, em que o |]
Senhor liurou com Iva omnipo-

tência a Muge-
II
ftade delRey D. loão o IV. da morte,

||
que à treição líie

tentarào
||
dar os Caítelhanos.

||
(Logar de vinheta quadrangular com a

imagem de S. António)
||
Em Lisboa. Com todas as licenças.

|i
Por Paulo Craes-

beeck. (sic) Anno iCAl. In-4.o de front. e 45 pag.

Interessante e estimada. Publicada anónima. MUITO RAR\.

1791 SANTORAIv
||
DE VÁRIOS

jl
SERMOENS DE

||
SANCTOS, H COM-

POSTO POR Fti. CHHISTOVÂO
II
de Lisboa, Religiofo da Ordem do Se-

raphico Padre S. Francilco
||
da Prouincia de Sancto António dos Capuchos

de Portug.al
||
Lente de Theologi.n, Reuèdor, ^ Califlcador

||
do Saneio

Oíliclo.
II
OFFERECinO A MANVEL SEVERIM UE

||
Faria, Char;lre da San-

eia Sè de Euora. || Ano de (Vinheta em forma de escudète, reproduzindo

o brasSo d'arnias de Severim de Faria) 1638.
\\ || Com todas as li-

cenças neceffárias. Em Lisboa. Por António Alvarez. In-4.° de Vi tT (prels).

inums. e 273 nums. na frente (no verso desta ultima repete-se o registo

da impressão), além de uma, final, inum., inserindo as «Erratas deste U-

bro.t E.

As VI ff. prels. compreendem : titulo (frente da li I ; o verso em branco) ; «Licenças do

S. Oflicio.» (U); Dedicatória .A MANVEL SEVERIM || de ^•aria, Chantre da Santa

See de
II
Euora, meu Irmão, &c.>, subscrita: <Fr. Cristouão de Lisboa.» (frente da

fl. III); Visto de 'Fr. Francifco da Encarnação.* (verso da mesma fl. III); Visto de

•«Fr. Manuel da Purificação.» (frente da li. IV) ; Licença de *Fr. António da Natiui-

dade, Miniftro Prouinciat.^ (verso da mesma ti. IV); e .PROLOGO AOS
||
Leito-

res.» (ff. V e VI).

As ff. nums. 1 a 240 inserem o texto da obra propriamente dito; e as 241 a 273 o «IN-

DEX LOCORVM
II
Sacra; Scripturae.. .., e o «INDEX DAS COVSAS

|| mais nota-

ueis...»

Clássico muito estimado. Edição primitiva e única publicada. Rara. Bom exemplar.

1792-Ltsboa {Fr. Marcos rie) -LIVRO ||
INSIGNE DAS ||

FLORES E PEHFR-
||

COENS DAS VIDAS DOS jj
GLORIOSOS SANCTOS DO VELHO \\ E

h nono testamento, te quafi noffos tempos, ordenado per \\ as illuftrifsi-

inas v-rtudes Chriftãs Pêra moflra || ria gloria de noffo Senhor em

feus fanctos.
\\
E pêra grande confolaçam & do-

\\
ctrina de todos os

C/!}-í-
II
/<ãos.

II
Per Marcos Maiulo Spalatenfo de Dalm.icia, Nonamenle

traduzido
|| em linguagem, por F. Marcos de

||
Lisboa frade menor, por o

gran- 1| de fruito, que fará em Iodas
i|
as almas que o lerem.

||
Imprello

com licenga do confelho Real da Inqui-
|1 ficam & Ordinário.

||
EM LISBOA

II
Em cafa de Francifco Corrêa Im- Wprrffor de hbros.

||

Estes dizeres acham-se dentro de pórtico constituído por quatro vinhetas gravadas em

madeira. No centro da vinheta da base estes outros dizeres, complementares

daqueles

:

COM PRIVILEGIO
\\
REAL.

jj
Ai,no, 1579.

i|
Taxado à trezentos reaes,

||

em papel. ~ln-ío\. peq. de VI ff. (prels.) inums. e 295 nums. na frente,

além de uma em branco, final. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha prel. a portada; na frente ^da fl. II o

'ALVARA'>', de privilegio para a impressão («Aluaro fernãdes o fez e Lixboa a

XXVII de lunho, de mil & qui- 1| nhentos & fetenta & noue.-e subscrito: «leronimo
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Pereira.») ; do verso da uiesuia fl. 11 até â frente da IV a Dedicatória 'AO REVE-
RENDO EN CHRISTO PADRE \\ Hero/úmo cipUco em diuiiio i^ humaw direito

doctifsimo,
\\
Co:iego ^^ arcediago da igreja metro poUtaia H palaterife, Dig-iifsi-

simo,
II
Marcos Marulo defeja muita faude» (datada no fim : «Anno Doniini. M.

CCCC.LXVl..) ; no verso da mesma H. IV : .IRSVS
I|
OBRA DE MARCOS MARVLO,

CHAMADA
II
Inrtituiçam de viuer religiofamente, per os cxeplos colle-|lgidos do

veliio, & nono teftameto E dos autores, Sãlj leronirao, Sam Gregório, Eufeblo Cefa-

riefe,
|I
loauí Cafsiano hermitam, & outros algus, H q fcreueram as vidas dos fanctos

II PROLOGO.' ; na fl. V e parte da frente da VI a «TAVOADA DOS LIVROS
DESTA OBRA

II
E DOS CAPITVLOS..; na restante parte da frente da mesma II.

VI uma poesia em latim ; e no verso os < X^ ERROS MAIS NOTÁVEIS DA ^JTJ
II
Imprerfam nefta obra.».

No Cm, como que a rematar o texto e dentro de cercadura constituída por vinlietas tipo-

gráficas de ornamento, esfoufro registo do logar e de data de impressão

;

«f^ IMPRESSO EM LISBOA, ^\\ Em cafa de Frannfco Cor-

rêa,
\\ Iiiipreffor de Uuros.

||
lõ79.»

O texto da obra propriamente dito é dividido cm seis Livros: o Livro l.o contém X Ca-

pítulos: o 2.0, XII; o 3.0, X; o 4.o, XII; o 5.o, XI, e o O.o, XVI.

Livro clássico e muitíssimo estimado. Excelentemente impresso. Raríssimo. Belo

exemplar.

1793. PRIMEIRA PARTE || DAS CTOONICAS DA ORDEM
||
DOS FRA-

DES MENORES DO SERAPHICO
|1
Padre Sam Francisco: feu inílituidor, &

primeiro Miniltro
1|
geral, que fo pode chamar Vitas patrum ||

dos Meno- ^
res,

II
DEDICA DA AO SENHOR liOM DVARTE PADUOEI-

\\
ro da dita ^O^^^Ô O

protiincia
||
COPII.AUA E TOMADA DOS ANTIGOS LlVIiOS, E ME-

[\

'^"^
7

moriaes da Ordem, por o T'adre frey Marcos de Lisbon. frade Menor da
Prown-Wcia de Portugal, & Bifpo do Porío.

||
A GOH A NOVAMENTE

EMPRESSA E EMENDADA J por o Padre frey I.uis dos Anjos, frnde Menor

da prouincla dos Algarues,
||
reuedor & calificadov do Conlelho gèral do

íanto Officio.
|j
(Vinheta reproduzindo o escudo d';(rnins da orJen; ile S.

Francisco)
|1
Com as licenças nectílai ias. Em Li.shoa, Na ofQcina de Pedro

Crasbeeck. 1615. ||
—

|| A aiffa da Relijião,^ de Thome do Valle merca-

dor de Uuros. —In-kA. peq. de XIV IT. (prels.) inums. e 262 n unis. na frente,

a duas colns. de impressão [ or pag. ; vindo no fim da iillima estoutro re-

gisto: Foy imprrffa em Lisboa, com todas as 1'cettças neceffarias. || Por Pe-

dro Craesbeerh. Anno IGli., ao qonl se segue, como que n remalir, um
artístico florão, gravado em madeira.

As XIV ff. prels. compreendem: frontispício; Licenças; versos em latim; -D. PAPA
OREGORIVS NONVS.Win laudem D. FrariciSci.» ; Dedicatória ..40 EXCELLEN-
TISSIMO SENHORW DOM DVARTE.y; uma espécie de preambulo 'Ao Leitor.^;

'Fr. Marcos ao Lector.i, (Proemío) ; PROLOGO EM QVE SE
\
DECLARA O IN-

TENTO DO SPIRÍTOW Saneio, cm a ijtftitulçaõ da fagrada Reãgiaõ \\ dos Meno-
/es..; poesia em latim: .O£0«O/KS COEUVSW AD LECTOREM.>; t -^TAVOA-
DA DOS\\ CAP1TVL0^>..

PARTE SEGVNDA . . (Titulo quasi idêntico ao da parle preced?n-

le), lli.: peto mefuio imprcsior, tOl.õ. — In- foi. de VI fl. (prels.) inums. e 280

niims. pele frente, com duas colns. de impressão por p.igina.

As VI ff. prels. inserem: frontispício (cuja H. trás no fim do verso a seguinte declara-

ção : <Qiie fe taixem efteí tret volumes em mil <í: quatroceitof reis cm
\\
papel. Em

Lisboa a 30. de tuVio 1615.\\ L. Machado de Oouuea^ Fernão d'Aires Dalmeida.');

«LICENÇAS.»; «Frey Marcos de Lisboa.» (Prologo); «TAVOADA DOS SANCTOS

34
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li RELIGIOSOS E RELIGIOSAS E COV-\\fas de notar, que nefta Segunda parte

.Í.L.. ;. versos (32 estancias) em latim, de .A. ANDR. RESENDIVSVN

SECVNDVM TOMVM SANCTO- \\ rum Fratrum Minoram, concinnatum a reli-\\

giofo Fratre Marco, OUfiponenSi.-.

-TERCERA PARTE. ||
DE LAS CHROMGAS DE LA |1

ORDEN DE

LOS FRAYLES ME H nores dei Seraphico Padre S. Francifco. 1|
Dedicadas

ai senor don Duarte Patron dela prouincia dei Algarue.
||
CVENTA DE LA

^REFOBMACION Y OBSERVÂNCIA DE LA
\\
mcfma Orden, y fu augmento,

la qnal començo poço nntes dei ono de ml y qm- \\
trocientos y crefciohofta

el de mil y qvvuevtos y veynie,
\\
ORDENADA Y SACADA DE LOS LlBROS,

Y ME- 11
moriales dela Orden. por el P. fray. . . 11 fl

Agora nueuamenle im-

pveffa >i
emendada porei Padre fray LuU delas Angeles...

\\
ESTA DIVI-

DIDA ESTA PARTE EN DIEZ LIBROS, PARA MA
1|
yor clandad de la liif-

loria, como en la L.uelta defta hoja Ce vera.
Ij
(Marca da Orden de S. Fran-

cisco)
II

Ibi., pelo wesmo impressor, e dala. In-fol. peq. de IV ÍT. (prels.)

inums., 290 nums. pela frente, e mais IX inums., finais.

As IV ff prels. compreendem as seguintes peças: titulo (frente da fl. I); Índice de -Los

diez libro, ca qae esta diaidida esta tercera parte.^ , e a declaração '-elativa ao preço

dos três vols., já transcrita' acima (fim do verso da mesma 11. I); .LlCbNí.AS..

;

.Amiotacion de fray Marcos de Lisboa ai deuoto Lector.^; e lista Aos ^Autores donde

fue collegida efta tercera parte.".

^Qvarta parte de la Coronica general de nveltro Seráfico Padre S.

Francifco, y fu Aroltolica Orden .. mdrid (?). iGll. In-fol. de XIIl IT.

(prels.) inums. e 2'20-S05-344 (aliís 227)-?04 pags. nums.. e mais XI n.

inuuis., finais.— /Is quatro partes em iijual num. de vols. E.

As XIIl pags. prels. inserem : frontispicio (íalta neste exemplar); «Licencia dei padre

Prouincial , .APROBACION DEL PADRE PRE ||
tentado fray luan Baptista; «Pn-

uile^i . de «ELREY.. ; Dedicatória ..Al Rey nueftro Senor.» (datada e subscrita no

fim .DertellConuentodeV. M.de fan l-ranciCco :de ValladolidJ y de Mayo 25.

de 1611. 11 F. António Da(a.-),- ^ Prologo ai Letor.. 11
-Prologo, y aduertenc.as ai Le-

tr . • .DISCVRSO, EN
1|
QVE SE TRATA SI

||
NVESTRO SERÁFICO PADRE SAN

||Francirco,fuefrayIedeotraReligion, antes, o def-
1|
pues

'"«^^f»" /""''f
° '^

fuya.- .RESPONDESE A LOS FVNDA- 11 mentos contrários.-: BVLLA alc\aim-

DRI UPAP.t IIII.II In caufa venerab. Religioforum Pratrum Minorum... ;
Prueuaje

con eficaces razones, con .crdaderas y aut^Ui-\\cas hiftorias. y co.i autores fantos

y antiguos, gue\\ nueftro Seráfico Padre San Francifco \\
nunca fue frayle de otra

As x/h.' finairconteem: .TABLA DE LOS CA- H pitulos de la Quarta parte de la Co-

ro- 11 nica de nueftro Padre fan :;
Francifco.. ; .Alphabeto dos fanctos que contem

Efte liuro.. ; e o seguinte colofói

:

^ j j. i, /-n,rtmia

.Impreffo en fan Francifco de Valia- \\ dolid : Por Diego Fernandez de
|1
Cordoua,

y luan Godinezf de Milis. Aiio. II
1611.»

(Ocupa o centro da frente (o verso em branco) da fl. XI- ultima do volume).

Est,a quarta parte, que é de tod.as a mais inteij^nte e a mais rara, compreende o texto

relativo is Missões franciscanas na Africa^sia, Oriente, Américas, etc. Nela vem

relatada a vida admirável, martírio cruel,- morte acerba e milagres maravilhosos de

mais de oitocentos missionários franciscanos.

Esplendida edição desta clássica e muito estimada crónica dos frades menores da Ur-

dem de S. Francisco. Os três primeiros vols., mui bela e nitidamente impressos pelo

afamado impressor lisbonense Pedro Craesbeeck, reproduzem em copia pe fe. a-

mente textual, o texto de edição primitiva, publicada do século XVI (A Primeira

parte Jmprimiofc cm íifluin rm mf" i>c ^"""nts «'""*" *' ®"''""" '^

ncnbOllfE n ^^Jfje ir PiUÇO, niIUO l.^.")?..., e constitue um folio gótico de
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CCXCIV ff. niims. na frente; a Segunda parte: Ibi., pelo mesmo impressor. ff.\\W

ir mil i]itinl|rntos fcfffiila & ôcius n Jf^y flabril, in-foi. gótico de iv tf.

inimis. e CCLXXXVI nums. na frente ; a Terceira parte : Em Salamanca, em casa

de Alexandre de Canova. 1570, também em foi. Da parte 1 .a saiu segunda edição :

Lisboa, em casa de Manoel Joam... 1566, (É considerada a melhor das edições que

se fizeram desta l.a parte); e terceira: Lisboa, por António Ribeiro, 1587, ainda

in-fol.- Veja-se a desenvolvida descrição que dela damos abaiAO).

A quarta parte falta a folha do rosto; no mais, bom exemplar. -Muito rara.

179^ PRIMEIRA.
II
PAUTE DAS CHHO

|1
NICAS DA OliDE.VI DOS FliA- 11

DES MENOKKS DO SEnAPIlICO TAhRE
|1
S;uii Francifco, f.u iníliltjiiior, ^ C//) ,£y^

& primeiro
1|
Minifiro ^iíto.] : que fo podo cl.anmr

1|
Vita.s patnim do.ç Mo- çy / C- /f^Cy (^

noreP.
H (Vinheta quadrangular reproduzindo a imagem de S. Francisco,

aberta em madeira)
||
Cnpilaãn ^ limada dos antigos liuros ^ niemoriaes

\\da ordem, por fi\y Marcos de Lisboa /rarie Venor, \\
da proiinoia de Porlu-

gal, 2^0. il
ImpreíTd com licença do conielho geral da || fancla Inquilii.âo, &

do Ordinário.
]|
1587.

Estes dizeres acham-se dentro de portada constituída por diversas vinhetas gravadas

em madeira, reproduzindo as dos lados lateraes imagens de santos; e tendo a da

parte superior, no centro, os dizeres; «lESVS.»
; e da parte inferior (base), também

no centro, estes outros dizeres, complementares dos do titulo

:

«A cufta de loam de Elpanha ||&; Miguel de Aranas
||
Liureiros.»— In-fol.

peq. de XII fT. (prels.l inums. e 248 nums. na frente (o verso da ultima

em branco). E.

As XII folhas prels. compreendem as seguintas peças : titulo e porttda (frente da H. I)
;

Licenças e uma poesia em latim: D. PAPA GREGORIVS NONVS.
|| in laudem D.

Francifci.. (verso da mesma ff. I)
;
Proemio de «FREY MARCOS AO LECTOR.» (11.

II, frente e parte do verso da III); <^-^ PROLOGO EM QVE |; fe declara o intèto

do Spirito fan-lcto, em a inftituiçã de fagrada
||
religião dos Menores.» (da restante

parte do verso da 11. Ill até final do verso da VI) ; Dedicatória: (-^^ AO CHRIS-
TIANISSIMO PRÍNCIPE EL REY 1|

Dom loão o tercfiro, noflo fenhor. Frey Marcos

de Lisboa fra- II de Menor da prouincia de Portugal, defeja toda profperi- 1| dade tem-

poral & eterna.» (frente da fl. VII); uma poesia em latim: «QEORQIVS COELl.VS||

AD LECTOREM." (verso da mesma ti. VI); e .TAVOADA DOS CAPITVLOS..
No fim, a rematar o texto, este outro registo da impressão: «1 Foy Imprefja em Lis-

boa, per António Ri- 1| beyro. Anno de 1587,
\\

(..'.).

A impressão, executada com caracteres redondos e muito nitida, é a duas colns. por

pagina, á excepção das peças insertas no verso das ff. prels. I e VII, que é a toda

a largura das respectivas paginas.

Edição muito apreciada. Os exemplares são RARÍSSIMOS.

1795^ CHRONICHB
ji
DE GLI ORDINI

|| INSTITVITI || DAL P. S. FRAN-
CESCO;

II
Volume Primo, delia Prima Parte.

||
CHE CONTIENE LA SVA VITA

LA SVA
II
morte, & fuoi miracoli.

[|
Composte dal P. F. Marco da Lisbona in

língua Porlughefe : Poi ridotle in Casiigliana dal R. P. F. Diego Nauarro ; ||

Et tradotle nella noftra Italiana de M. Oratio Diola Bologneíe, & hora di
||

nuouo reltampate, &, con fomma diligenza reuifto, & ricorretle.
||
Questo

Volume è diuiío in tre Libri, con nuoue tauole diçlinte, ^ copiofe.
||
(Lo-

gar de curiosa marca do impressor, gravada em madeira)
||
IN VENETIA

M D XCVll
II il

Appreílo Paulo Vgolino.—In-4.o de LX pags. (prels )

inums. e 326 nums.

Volume secondo delia Prima PaWe
||
CHE CONTIENE LA VITA,

LA MORTE,
II
& i miracoli de i fuoi Sapli Diícepoli.

|| ,. (Logar da

Ó/Oõ
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mesma marca do impressor)
||

Ibi, ibi., pelo mesmo impressor. In-4.o de XX
pags. (prels.) inums. e 264 nums.

-. PARTE SECONDA,
|1 DIVISA IN DIECI LIBBI,

|! Nellaqualefi con-

tiene quello, che occorfe ndia Religione dcl Pa-
\\ dre S. Francefco, nel tempo di

ventiqvaro Miniftri Generali,
\\
per lo fpatio d'anni cenlocinquanta. U Compofla

dal.. . Poi ridota nela Castigliana dal Padre Fra Filippo de Sosa...
1|

II
(Marca do impressor, gravada em madeira)

jj
IN VENETIA, APPRESSO

I GIOLITI.
II
M D XClII.-In-4.o de LX pags. (prels.) inums. e 628 nums.

Parte terza:
||
DIVISA IN DIECI LIBRI

; ||
Ne qual! li defcriuono le

Vite, e Miracoli di ducento e piíi Sinli, || e Sanle; efi racconlala Riforma,

& Ofieruanza
||
deli' Ordine, & fue accrefcimento:

||
Nuouamente ordinate...

II
(Marca do impressor, gravada em madeira^

|| In Veketia, Preílo Erafmo

Viotli. M D XCI.— In-4 o de XLV ff. (prels.) inums. e 348 nums. pela frente,

Parte quarta |1 Nuouamente datta in Ince, & diuifa in dieci Libri

\\
^E' QVALl CUPIOSAMEISTE SI DEScniVONO

\\
le Vite amniirabUi, :

Mastjrii crudeli, le Mortii acerbe,
\\
i Miracoli maravigliofi, (^ gli Esser

crrii Sanli,
|| ^ Efsen.plari di Ottocento e piii Religiofi, ferui, ^ ferue di

II
Dio, delia istefsa lleligion Seráfica. ||

Et fí racconta la nuoua Hiforma, &
la continua cllenianza nelfOrdine; & il grande

||
accrefcimento delia Fede

Católica, falto da .'iíl'i, fi né liegni di Spagna, di ||
PortogoUo, e nelle Indie

Orienlale, & Occidenlali ; come ntUa Francia,
||
Fiandra, Inghilterra, Ger-

tnania, Itália, & nel refto di tutto'1
1| Chriftianefuno, dalfanno 1500. fino à

quefti tempi.
||
Raccolta con ogni fedellà, e diligenza da vari,

\\ ^ approuati

ScriUori, ^ nella limjua Italiana trafportala,
\\
DA BAREZZO BAREZZICRE-

MONESE,
II

...
II
(Marca do impressor, aberta em madeira e impressa a

preto e a vermeliio;
|| IN VENETIA,

|i
M DG VIII. || ||

AppreíTo Ba-

REZzo Barezzi Libraro alia Madonna.— In-4.° de 148 pags. (prels.) inuns-

e 1287 nums., além de uma em branco, final. -As quatro partes em igual

nnmero de rols. E. (perg.).

A pag. prel. VIII tta segunda parte é toda ocupada por uuia gravura em madeira repro-

duzindo a scena que representa S. Francisco no momento de ser atingido pelas cinco

chagas de Cristo ; e as iX a XIV por uma .CANZONE
|| DELL'ILLVSTRISS. !i

MONSIONORIIMAFFIO VENERO || ARCIVESCOVO DI CORFV. ||
Sopra il Monte

deli' Aluernia, doue San Francesco || riceuette le Stimmato

O verso da folha prel XLIV da Terceira parte é todo preenchido por uma bela gra-

vura alegórica (aberta a buril em chapa de cobre) reproduzindo diversas passagens

da vida de S. Francisco.

Tradução primorosa e muito apreciada. Edição bem executada, e da qual os exemplares

são extremameufe raros. Exemplar em óptimo estado de conservação, salvo um
peq. corte de traça na margem de algumas ff. dos vols. 2.o e 3.0; com excelente en-

cadernação de pergaminho, contemporânea da edição.

Veja-se : Constituições stjnoiaes do Bispado do Porto.. , 1585.

^4O O

J796- Lista dos Cavalleiros, Freires capellães conventuaes, e serventes d'armas

do venerando priorado de Portugal. (Escudo d'armas da mesma ordem

;

gravura a buril). Lisboa : Na Off. de António Rodrigues Galhardo,. . Anno M.

DCCC. {1800;. Com licenças da Meza do Desembargo do Paro. In-4.'' de 259

pags., além de uma em branco final, e uma follia (desdobrável). E.
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Acompanhada de um peq. retr. (primorosamente gravado a buril em chapa de metal)

d'0 Sere/íissimo Senhor Injante Dom Pedro Grão Prior do Crato.., ^.

Com o retrato, pouco vulgar.

1797— Liltré (£.)•—Dictionnaire do la langue fiançaise. Alircgó du DicUoniiaiie yXh 'S~^
de... Par A. Beaujean... Pmis: Hndctle cl C'" , lS7õ. In-S." fr. de Vlll-

1294 pags. E.

Bom exemplar, e bem encadernado.

1798-Utterae—ANNVAE H LITTERAE |I
SOCIETATIS

||
lESV || ANNI. M. D.

LXXXII.
II AD PATRES, ET FRATnES\]iiusdem Socielalis.

||
(Marca-eni-

blêma da Comp* de Jesus, tendo no centro as iniciais 1 H S)
||
nOMAE,

[|

In Collegio eiusdem Socielalis.
I|
M. D. LXXXlIll

Ji
(.«ni [acidtate Sufeiio-

rum. In-8.° peq. de SCO pags.

As pags. 3 e 4 inserem uma espécie de preambulo ; e as pags. 5 a 300 as missivas ou

relações anuais, as quais inserem notícias relativas ás seguintes Províncias ou Casas

professas da Companhia de Jesus : Província Romana ; Província Siciliensis ; Pro-

víncia Neapoliíana; Província Mediolanensis ; Província Veneta; Província Lvslta-

niíe (pags. SI a 98); Província Indis Orientalis (pags. 99 a llli) ; Província Toletana

;

Província Castelae; Província Aragonensis; PI^OVINCIA MEXICANA; Província

Franclae; Província Aqvilaníae; Provinda Lvgdvnensis ; Província Rheni ; Provín-

cia Germaniae svperlorls : Província Avstrae ; Província Bélgica ; Província Mosco-
vitíca; Missio Moscovitica ; e PROVÍNCIA PERVANA.

O texto vem no fim datado e subscrito : «Rornac e.v Collegio 12. Kal. \\ Decembr.

MDLXXXIII.
II Omnium in Chisto Seruus. || lannes Antonius Valírinus.^

Esta interessante compilação de notícias acerca dos colégios ou missões jesuíticas em
diversas partes no mundo é acompanhada destas outras compilações do mesmo gé-

nero, que passamos a enumerar e descrever

:

•ANNV.t
II
LITTER.C |l SOCIETATIS

||
lESV

||
ANMI. M. D.LXXXV.

|1 AD PATRES,
ET FRATRESW eiusdem Societatis.\\í^zrzí-emb\èa\!L àn Compa de Jesus) ,, ROM/E,
In Collegio eiusdem Societatís. || M. D. LXXXVII.

|1 Cum facultate Superíorum.--

In-8.0 peq. de 362 pags.

Compreende, além de um preambulo, Cartas relativas ás Províncias : Romana,
Neapolitana, Sicillana, Veneta, Mediolanensis, LVS1TANI.Í,

||
(pags. 113 a I2S), PRO-

VÍNCIA BRASÍLIA (pags. 129 a 141), Toletana, Castellana Aragonla, Boetíca, ME-
XICANA, Polónia, Avstria, Qeimania Svperíor, Rheni, Francia, Lvgdvnensis e Bél-

gica.

Vem no fim datada e subscrita : <Romce ex Collegio Romano \\
Prid. [d. Nouemb.

M. D. LXXXVII.
II
... ' Nicolaús Orlandinus.-.

«LITTERAE ;| SOCIETATIS || lESV || DVORVM. ANNORVM |1 M. D. LXXXVI
|| ET ||

M.D. LXXXVII MD. PATRES. ET. FRATRES \\
Eiusdem Societatís.

1|
(Marca-em-

blêma da Compa de Jesus) || ROM.t ||
In Collegio eiusdem Societatís.

i|
M.D.LX-

XXIX
II
Cum facultate Superíorum.>-In-8.o peq. de IV pags. (prels.) Inums. e 592

nums.

As IV pags. prels. Inserem o titulo e um peq. Preambulo ; e as 590 pags. imedia-

tas, notícias acerca de numerosas Províncias ou Colégios da Companhia de Jesus, entre

elas : Provinda Mexicana, Província Pervana, Província Lvsitana (pags. 529 a 571)

;

PROVÍNCIA BRASÍLIA (pags. 572 a 575), e ÍNDIA (pags. 576 a 592). Vem no fim

datada e subscrita: *^Romce. Ex Collegio Romano VIII. idus\^Nouembres. M.D.
LXXXIX [ . . . \\ Franciscus Bencius.'.

•ANNVAE
II
LITTERAE

II
SOCIETATIS 11 lESV II

ANNI. M. D. LXXXVIII.
ij AD PA-

TRES, ET FRATRES eiusdem Sw/etatò.
|[
(Marca-emblêma da Compa de Jesus)

|1

ROMAE,
II
In Collegio Societatís lesu.

|i
M. D. XC. ;

||
Cum facultate Supe-

riorum.»-ln-8.o peq. de 336 pags.

Nas pags. 3 e 4 um peq. preambulo, e nas 4 a 336 o texto das cartas ou rela-

ções, datado e subscrito no fim: «£ Collegio Romano • Decimo Kalendas Decembres
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CID Io XC. r ... II
Franciscus Bencius.» Compreende noticias relativas a diversas Pro-

víncias, das quais citaremos : Provincia Mexicana (pags. 273 a 291), Província Lvsi-

tana (pags. 292 a 317), PROVÍNCIA BRASÍLIA (pags. 318 a 322), e PROVÍNCIA
índia (pags. 323 a 336).

•ANMVAE
II
LITTERAE |; SOCIETATIS ||

lESV
|i
ANNI. M. D. LXXXLX

||
AD PATRES.

ET. FRATRES li eiusdem Societatis. I' (Marca-emblênia da Compa de Jesus) ||
ROMAE,

II
In Collegio Societatis lESV. M. D. XCI. ||

.
1| Cum Facultatc Superiorum..

— In-S.o pcq. de 473 pags. nums. e uma inum., final, de Erratas.

Nas pags. 3 e 4 um peq. preambulo, e nas 5 a 475 as anuas, datadas e subs-

critas no fim : «E Collegio Romano Decimo !| Calendas Decembres. M. D. XCI.

\\ ...WFranciSco Bencius. ^-Nus pags. 336 a 445 decorre a anua relativa á PRO-
VÍNCIA PERVANA; nas pags. 446 a 460, a relativa á PROVÍNCIA LVSITANIA; e

nas pags. 461 a 473, a referente á PROVÍNCIA BRASÍLIA.

«LITTERAE || ANNV.Í || SOCIETATIS lESV ||
ANNI MDCI.

|1
(Marca-emblêma da

Compa de Jesus) |1 ANTVERPI.Ç ||
Apud Heredes Maru.nm Nviri,

1| & II
Io.ínnem

MtVRsiVM.
II
Anno m.dc.xvui.» — In-8.0 peq. de 789 pags., além de uma em branco,

final.

Comprehende anuas relativas a muitas Províncias ou Colégios da Companhia de

Jesus na Europa, entre elas a referente á PROVÍNCIA LVSITANI.C (pags. 157 a

184), com noticias referentes a diversas Residências jesuíticas, das quais citaremos:

Collegíum Angrense., e Residentia Angoiensis.

• LITTERAE 1, SOCIETA- ' TIS lESV, ANNOHMDCII. ET MDCIII.
|| £|i SINIS,

||

MOLVCIS, lAPONE || DATAE, || PROGRESSVAI REI CHRI- ';. stiance in ijs oris,

aiiaq, \\ memora- \\ tu iucunda complexee.
\\
(Marca-embléma da Companhia de Jesus)

II
Cum Caesarea: Maiest. Príuilegio, & Supe- !

riorum concessu.
|í
iMOGl^A/r/zlC/,

||

E typograpeo Balthasari Líppii. 1 || ANNO M. DCV//.»—In-S.o peq. de 259

pags., afora uma em branco, final.

Na pag. 1 o titulo; a 2 está em branco; nas pags. 3 a 124: € LITTERAE
1| P,

lACOBI PAN-||TOGL€ E SOCIETA
,
TE lESV AD P. LVDO-

|i
VICVM GVZMA-

NVM... datse Pachino, vrbe Regia || Sinarum. cb b cll. VII.
|| Idus Martias.> (datada

e subscrita no fim : «Pachini VIL Idus Martias
!

MDCII. !; ... II
Iacobvs Pa.ntogia.>)

;

nas pags. 125 a 146: .LITTERAE ANNVAE COLLEGII MACAEN- ![ SIS, || ET CX.-

TERORVM DOMICILIORVM APVD SI- nas A P. Iacoro António, Ad
,
P. Pro-

uincíalem apud Indos datae, Anuo MDCIII. IV. || Kaiend. Febr.> ; nas pags. 147 a

151 : .LITTERAE |: LVDOVICl FERNAN- 1| Dl, QVl SOCIETATI lE-
;
SV. IN MO-

LVCIS PR.ÍEST, 11 E-
II
PISTOLA Ad Pe.spositv.m pro-

| uincialem apud Indos, data;;

Anno MdciiL»; nas pags. 152 a 159: «EPISTOLA 1! P. LAVRENTII MASO- 11 NII

ÈX AMBOINO AD ;, EVNDEM P. PROVIN- ' CIALEM. EODEM
|
anno.. ; e nas 161

a 259 : .LITTERAE ANNVAE [, EX lAPONE, ANNO
;; cb Id ciil. A P. OABRIE-

|| LE
MATOSO AD R. P. CLAV-

1
divm Aquaviv^m...» (datada no fim: «Nangafaco Ka-

iend. Maíj,'lM. 13 ClII.»). Remata com as Erratas.

.RERVMliMEMORABILlVMIlINi; REONO SIN.€
;
GESTaRVM

1| Litterae annuae

Societatis
1
lESV. Ad Reu. admodum In Christo Patrem

\\ P. NVTIVM VITELLES-
Cm \\ Prtrpositum Ocneralem eiusdem \\

Societatis.
||
(Marca-emblêma da Compa de

Jesus) li ANTVERPI.t, :
£x O/^ri/ía ]: Hierom.mi Verdvsii. r M. DC. XXV.-In-S.o

peq. de 148 pags., além de uma com as «Facultas R. P. Prouincialis.» permitindo a

impressão, e uma em branco, finais.

O texto compreende: .LITTER.C ANNV.í i SOCIETATIS Iesvs ! E REGNO
SINARVM

II
ANNI M.DC.XX. H Ad Reuerendum Patrem nostrum 1,

Mvtivm Vitslles-

cHi...», datada e subscrita no fim: «Ex Metropoli Nanciana primo an- [i no Im-

peratoris Chienki septimae Lunae |1 die octavo, anno vero Domini 1621. \'\ XXI. Au-

gUSti. I| ... II
NiCOLAVS Trigavtivs.»

•RERVM C MEMORABILIVM || IN |i REGNO lAPONI/E GESTARVM !, Litterae an.

M.Dc.xix. XX. XXI. XXII. I, Societatis lESV. || /Id Reu. Admodum in Christo Patrem \\ P.

MVTIVM VlTELLESCHl" Prcepositum Generalem eiusdem |! Societatis.
]\
(Marca-em-

blêma da Compa de Jesus) |; ANTVERPIA |, £.1 O/fícina Hiero.nvmi Vbrdvssii. I M.
DC.XXV.»-In-8.o peq. de 136-288 (aliás 136-lSS) pags.

I
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Na primeira das 136 pags. que constituem a primeira ordem de numeração de

pags. do volume, o titulo; na pag. 2 as 'Facultas R. P. Provincialis ; e nas 3 a 136

a .ANNV/E LITTER^
|| PROVÍNCIA lAPONl^E.

|,
ANNI M.DC.XIX. (datada e su-

bscrita no fim : •£ Mnchaensi portu Kal. Octob. anni 1620. |; Ex commifsione P.

Vifítatoris.WV. P. Filius indignissimus Gaspar Lvdovic\'s.>); nas pags. 1 a 89 das

288 que constituem o segundo grupo de numeração, a 'ANNVAE lAPONIAE || LIT-

TERAEIlANNI M.DC.XX.> (datada e subscrita: .Ama- 1' cai 18. Kaiend. Nouemb.
Anno 1621.

i;
... ' Io. Baptista Bonellus.') ; nas pags. 90 a 259 (aliás 159) : ANNVAE

LITTERAE
|1
PROVINCIAE lAPONIAE || ANNI.M.DC.XXI.. (datada e subscrita : «Ex

Amacaensi Portu .6. Octo-
1|
bris 1622.

|| ...^Hieronymus Mayorica.t); e nas pags. 260

a 288 : «Supra centum ociodecim lUustrlJsimi
\\ Martyres, atrocifsimls supplidís ex-

II
cruciati, An. M. DC.XXII. \\ Pio Jide ||

Christi per igaem 2?" gladiam ^ a-
1|
quain

coronam gloria: reportauerunt.^

^ktiHMhZ LITTERAE
!

SOCIETATIS lESV
|;
An.no M.DC.L. :, FRANCISCO PICO-

LOMINEO PR^
li
POSITO GENERALl |, SOCIETATEM CVBERNANTE.

;
Acefrit ad

calcem Catalogus Librorumll 1650. a NoTtris editoram,
!

8i Index rerum.
||
(Marca-em-

blèma da Compa de Jesus)!! Cu/n Facultate Superiorum.
\
DlLl>!OÃL. Formis Aca-

demicis.
\\ Apud Ignatium Mayer. kaso Christi iVI. DC.LVIU.-In S.o peq. de XII

pags. (prels.) inums. e 440 nums., além de XVI inums., finais.

Na primeira das XII pags. prels. inums. o titulo transcrito acima ; a II em branco

;

nas III a V uma Dedicatória: <REVERENDIS IN CHRI-||STO PATRIBVS, ET
CHA-

li
RISSIMIS FRATRIBVS SOCIETATIS lESV. " Pax Chrifti.. (datada e subs-

crita no fim: 'Romce 12. laiinuarij \\ 1657 \\IOANNES NADASI. S. /.>.); nas

VI e VII o .-INDEX PROVINCIARVM || Socielatis lESV.. ; na VIII a .Proteftatio..

do mesmo loannes Nadasi ; e nas IX a XII o 'CATALOOVS .rPP. ELECTORVM
:

CONOREOATIONIS ' QENERALIS NON^
i|
EXEVNTE ANNO 1649. ETIN-

|;
cunte

anno 1650. Annis Proferfio- 1 nis edits, ac Prouinciis, e qui- H bus venere, adie-
1|

ctis.» Nas 440 pags. nums. as «Leterae annvae» ; nas IX primeiras das XVI pags.

inums. finais: «AVCTARIVM 1| ANNVARVM :i
NOMINA AVTHORVM, ET LIBRO-

jjRVM A SOCIETATE ANNO M.DC.L. !: EDITORVM, DE QVIBVS HACTENVS
CONSTAT : reliquos expectamus vnà cura bis conTueto

; Scriptorum Soe. Iesv Cata-

logo recu-,;dendo inferendos.» ; nas VI imediatas o «INDEX ANNVARVM, M.

DC.L.
li
PER NVMEROS PROVIN- ii

CIARVM.. ; e na XVI as «Errata..

Nas pags. nums. 324 a 338 decorre: «ANNV.í ii PR0VINC1;E MEXICAN;E
IN NOVA Hifpania.

ii
Anni. M.DC.L. & L. ad lulium..

-.ANNViE L1TER;E
ii
SOCIETATIS IESV

i'
Anno M.DC.LI. 1' FRANCISCO PICCO-

LOMINEOII ... ilvfque ad 17. lunij.
|l
/«ííí ' QOSVVINO NICKEL VICÁRIO GE-

NERALl.
Ii
Accerferunt defiderati à pluribus índices ]| Annuarum, iam ante impreffa-

rum ab An-
ii
no 1581. vfque ad 1614. ii (Marca-emblêma da Compa de Jesus)

ii
Cum

Facultate Superiorum. \\ DELINQ/E. || Forrnis Academias. \\
Apud Ignatium Mayer.

\\

Anno Christi M DC LVIIL- In-8.o peq. de uma ti. para o rosto, 260 pags. nums. e

X-LXXXVI inums., finais. ->Io todo 11 tomos ou obras em nove vols. E.

Nas 260 pags. nums. o texto cias tAiinvw Literce^ ; nas primeiras X pags. inums.

o .AVCTARIVM ANNVARVM
'i
M.DC.LI.

ii
INDEX ET NOMINA AVTHORVM,!:

AC LIBRORVM HOC ANNO
ii
EDITORVM.. (pags. I a V) ; .INDEX ANNVARVM

II
M.DC.LI.

ii
VBIQVE PROVÍNCIA, ET NEMERV3 || ILLI SVBIECTVS QVAEREN-

DVS
i

EST.., que remata com a «Errata.» (pags. VI a X) ; e nas LXXXVI imediatas,

o «INDEX ANNVARVM ii
SOCIETATIS IESV

:i
ab Anno 1581. Had 1614.. (Estes ín-

dices são impressos a duas colunas por pagina).

Nas pags. nums. 173 a 189 decorre a .ANNV.Í PROVINCI/E || PERVANíH
M.DC.LI. LU. & mi..

Colecção importante e valiosíssima para a historia do estabeledmento e progresso das

missões da Companhia de Jesus tanto na Europa, como na Africa, Ásia, América,

Oriente e Extrêmo-Oriente ; e ainda para o estudo do governo, policia, caracter,

usos e costumes civis e militares dos respectivos povos durante a segunda metade

do século XVI e a primeira metade do XVII.

Todo? os volumes que constituem a colecção, alguns EXTREMAMENTE RAROS, estão

em óptimo estado de conservação.
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'JOOfi,.o o

Í799-Livius patavinus [Túui).-gaí> íiícníiní
||
Sr... (Salamanca, 1497).

{Do fronlispi.io damos a seguinle e.vicla reprodução folo-zimogràficà):

WU^
oet^tí

(O orijinal mede 247xl7õ"""}

Infol, do rr (200) IV. n\niis. na frente (o verso da idlinia eslá lodo em
branco) e XI innms., finais. E.

O texto, a duas colunas por pagina, das ÇlTílôrtS do famoso historiador paduano, não

é precedido de quaesquer [peças preliminares e começa logo na frente da $0. ij,

conforme se vê do €fac-simile>, bastante reduzido, que da mesma frente da folha

citada damos a seguir

:
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írapini(o.j.oc!p2o%o.

5 me
pógo
aefcri

uirlaf

cofia

poiloC

romã
noafc

cbas

ocftcl

ccmic

(oquc

(iiera

mafunsasa/vonofoTCicrtoUcora ccuc-

nibicfcra.Ê (ÍTOlofâbic/oofarc ocsir.

poiqoc v\) Tco que efíp vna cofú fca q pot

loa ancianoa baftvco cfcnpta. j pnhlica

Oj/mas po: quato los nucuos cfcruianoç

cclaa bvftoiías píinfaii J fon eh opínion

oc contar mao cima 5 Tcroaocramcte ai

gimaeoclae cofaspalTaoasila ruocja

Of la nnngua niatcna xclarar i affirmar

í fumar poi lígua)c( artificíofo» a mi pia

5C?íaaru03r potmi parteatcncrcn mc^
moiíaloBfccbosoe aqiiclpucblo p:inci»

pc ílaBncrraacicrto mi obia C9 ptqucna
a comparado scotroe cfcnptoKS í brito

ruoo!C9 qiic aiitc r.'í cfcrmícrõ 1 magucr
u fama mia fcaobrcurat cbica fo me c$

fo;farccnl3 granocja j noblcja odlos t

nomcocfpIjíaallTO fiicrcpoco piccia»

00 oc afi foíjcranas pcrfonas que cfta ma
icriacfcriptoavan. $r<£ bann que tooa

via/colj ca rc gran trabaio ancr DC rcpí"

nreícnuienso iascofas qiic acaccicron T,

fo.

(óíKbíe oe.Duicjffo5 tUia aquillst qiià
leotantofoiicnclíiE>3SBcpcquciioacomi«

nifOfl que agoia la gratiocsa oc aqucllos
nmyirab-ajora. pcro no ouoo q contra los
í>mncr3flco!;;;£nfo8Bcrtcpucblo/ílaocí)
ias acaeciDaí cerca oe fu íncipio fera mo?
DclíFtable alo* Iccootco ntaaque laacoj
Ga oeftc picfoixc t;£p3 : encl qual laa vtp
tuws 7 faerfaafon •irigranocarfticnce

quceliassUmcftnaeconlUmí.CiSene
lera el galaroon ocimi trabaio q ocnum
eare: es afaher.ijae en repeticiioo las an
tisuaacofaílere apattaooocloagranoeí
malcaqucpo! m ucboa aúoa ancmoa ct»
floc^nueft^a8be^a3c«. CS ro fere a
llí&ctooo9cuvoaDoelib;equc5clccbare
eemípcnlamiento tocos loaotroacnpa
eoa:avnaquell5aquealeo!a(onnofa5crt

cnfIaquc(er/paralareroaoBC5ir;peroto<

oa vfa lo trauan : mueucn

.

jCapímlo.í(.cicIanobIc;a hc.
laciboaooc tf^ma.roelo queloa poe«
taa Disen

.

tjaacofaaqlos poetas nU
menqfuerõame^q iRoma
JTOCire funoaoa;las qualea

'^^JÍBbaufcroooaoascomopoim^ Qjmanera ocfaWaçmasquc
___i'po! bascríoascraa vo 110

quiero re pjcbcoer. ca la aimgoejasôlaa
Scntcavfanoo octalcftilo bánicfcljoas

laacofasoiuínaaalasbumaiias.íEllos

quilícran los comicnps seita oboao fa<

ser mas annguos en tanto que sijen los

,
Diofe» fer antoiea ociloa: eítocl pueblo ro

mano fase entanto que Di;c niara 0103

©claa batallaa fer panentc fufo. <£ romã
lo q pobl3»3: maç no fúoaoo: ftieilo íl la

opiniou ocloe maafofticnc crerenoo . l£
como ocltaa cofaa nmguna fago mcnnõ:
niego acaoa vno que fablarme ofan.ca
oirc po! qual via;z colhimbres/ po; qiia«

lea õb!e(t artificia alll Domelhcoç como
pel'campo: allienla paj como enia guerra

elimpeno romano aja B» acitfcentaco

aí

(O original mede 23?xl41mm)

O texfo vai aíé á frente da folha rr (200), onde, a meio da pagina (aliás" da segunda dasduas CO unas da mesma pagina), remata com o respectivo registo indicativo do!o.ae da data da impressão, de que damos o .facsimile. :

Ea3 oecaoas oc Tito Eíuío ^mpiclTaa
cn Salíiniaiica.cano oe nucílro fJluaoo:

^eíu fpo oc mill 2,cac.z .jccvíj.aiioô. %>
cabaron fcmcoiante 0106 íunce.jcv. oias
Dclniedoc'^SOili?.
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Nas XI folhas inums. finais decorre a (Tnlilfl (onde se vê, no alto da primeira coluna

da frente da primeira das ditas XI ff., os dizeres: ^HUÍ fOUIÍflljn In liUillt ftílnS

II
íirniíns 5r ê:íto líiiío yntmiiiui ynínf ,

^lins nniimins liifíorins /í^

rmilífiií tuias ||
los libroâ ri mpítulos por oxòcn frau rftn

,

min rnm-

poftcioií.) ; o iírgifto Iirlns mrtns.; e Jlrrlnintíoiirs &c nlguims un
||

rnblos q iuíorus pnrctírmt ni cftn obrn.

o volume é constituído por vinte e seis cadernos de impressão de oito ff. cada um, e

por um (o ultimo) de quatro ff. somente: daqueles os vinte e três primeiros acham-se

rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles e respectiva-

mente : n ij (á primeira ti. deste primeiro caderno competia a rubrica O, porém não

a apresenta), n iíj, tt 'Úi\ a ?, ? ij, ! iíj, ? ilíj ; os três imediatos, respectiva-

mente: /l', 1/ ii, 1 iij, 1 iiij ; J ij, J iii- J iiii ; 2í, 2í ij, 2í iij, 21 iiij;

e, finalmente, o ultimo do volume: ^, Ã ij. Note-se porém que na rubricação não

foram utilizadas as letras if e |l, pelo que não ha cadernos com elas rubricados.

É a primeira, e estimadíssima, vers.ão castelhana das ÇrrnSnS de Titulo Livio, a qual

é atribuída por Nicolau António, Mendez, Clemencin e Bruust a D. Pedro Lopez

Ayala, grande chanceler de Castela.

Edição PRIMITIVA e de grande beleza tipográfica, como geralmente o são todas as im-

pressões saídas, durante o século XV, dos afamados prelos da Universidade de Sa-

lamanca: lindos caracteres QÓTICOS, sobre óptimo papel de linho, bastante encor-

pado. A composição é ainda embelezada de numerosíssimas letras de fantasia, que

iniciam o texto dos capítulos.

Os exemplares deste precioso e estimadíssimo INCUNABULO são RARÍSSIMOS, so-

bretudo quando completos e perfeitos como o que expomos e descrevemos.

Acerca da versão e da edição, veja-se Salvá, n.o 2785 ; Heredia, n.o 29S5 ; Brunet, Man.

du librain, tomo 3.o, cols, 1112 e 1113; Nicolau António, Bibl. Hispana vetas,

tomo II, pag. 193, n.o 14; etc.

1800— LIVRES SACRÉS (I.es) de toutes les religions, s:iiif la Biblc, traduits

... ou revus et corriges par MM. Paulhier el G. Brunet. Publies par M. l'Abbé

Om ^' O Migne. . . S'Imprime et se vendchez J.-P. Migne, Édileur. . Parif. 18õ8. {Im-

primerie Migne). In-i." gr., 2 tomos de XXXIII-734 e 820 pags. K.

Obra muito estimada e pouco frequente. Bom exemplar.

1801—d Jiuro
II
fijnmnínj §ti- ll

mulo Sc umor ||
biuino... Jirbun... p.J.g.

(lõõO).

Á/a ^<JL r^ n l^" froníi<picÍj di.vios, cm foliia ái-arte, a e.vacla reproducção folo-ztncogrdlica).

(// y ^ / In.g.o peq. de uaia follia imim. (para a portada) e rrl nums. na frente,

além de III inums., firais.

No verso da folha da portada a declaração de Visto de André de Resende permitindo a

impressão do livro ; na primeira e na frente da segunda das trl ff. nums. o Jjror-

into fobrí o || liuro íio ftinuílci ím Siuinn nmor. ; no verso da mesma

H. íj o argumento (•] giuirniU ÍO liuru fin trrS pnrtfS.) da obra, encimado

pela epigrafe:

CEcrtr '""'' rljúiiiníio Stimiiln ||
í>f nmnrliiuino ||

IjE biuibiíiB
||

fiii trfs

Jjnrtrs.; e nas tf. iij a cmil) e frente da trl o texto da obra propriamente

dito. No verso da mesma fl. trl e nas duas primeiras das Ires ff. finais inums. o

CElífõtrio (índice) iiOiS rnjiilulos íio Itiiro lllio riimulo íí niiior íiiui-

JIO. ; e, finalmente, na frente (o verso em branco) da ultima das três ff. finais

nums. a enumeração dos (ffirros flll l)n imprfffnm., e o seguinte registo do

logar e da data da impressão da obra:

1



Frontispício da obra descrita soh o ii.° 1801. O origin: 1

m"de 120x7'""""".

(ra(í. r38)
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Ç^ louuo: T glo:ia Dc oeoe/T pc/*

íâ cccrciíio 1 confolaçaiti oas ainiae fpiri

tuacs-zceuotas.^oi imp2<floene(u

uTo fbamado Srimulo ocamoz ot

umo / cm ba mui nob:c í fcm

j>jclCíil ci)dadc oeJlirbóa.

íEmCafa DCí6crmáo

fi5albardc/ímp2cí

fo:PcnRdiiof
fofíio:.'Eca

boufe

A primeira das três partes em que a obra é dividida contém onze Capítulos (•! GTopi-

lUlo primeiro a •ICnpillllO unatcima' (folhas iij a rlujl ; a segunda doze Ca-

pitules '«ICnpilltici primrirn a «ICnpituki .rij.); e a terceira vinte Capí-

tulos («ICnpitulo 4. a Iffinpitulo .rr"!.

o volume compreende dezoito cadernos de impressão, de oito folhas cada um, rubri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles : ^ ij (á primeira

H. (portada) deste caderno competia a rubrica íV, porém não a apresenta), Jl iij,

% iiij a §, a ii, S iij, § iiij.

A impressão, muito nítida, e esmaltada com letras iniciais de desenhos de fantasia,

abertas em madeira, é executada com belos caracteres góticos.

A declaração de Visto inserta no verso da folha de rosto, diz textualmente assim: «ÍOt

Bifto rftc liurol'pcr tiittfírc aiiírrc ErrfciiSc prrt-
1|
gnSor írn líruc-

rriibiffimo n,' muito ;! trrtllnilc priíitipr Com ànríiiuí |; ornrarnl Dn-

fantr iir ílnrtugal
l,
inquifiiior grcrnl rm rftfs rrgiuiâ : prr

||
fcii imí-

iinSo; ri nprouniio ptr fun |1 àltrjn . \\txa fr poíirr imprimir.»
Livrinho apreciável a vários respeitos e RARÍSSIMO. A versão, considerada clássica,

foi publicada anónima, pelo que ainda hoje se desconhece o nome do respectivo

tradutor. Barbosa Machado não teve noticia dela; porém, presentemente, acha-se

descrita por Inocêncio no seu Dic. bibl. , tomo V, pag. 189.

Exemplar com peq. defeito na parte superior das duas primeiras folhas (de fácil recom-

posição) ; no mais, perfeitamente conservado.

1802- Livro da Agricultura, ou Agricultor instiuido, c liividido em noveropnr-

limentos, em que se Irula dos sementoiías. de mndo, c tempo de uulliv.-ir

as terras de paõ, vinho, aijiiurdenlc, o da Rainha da Hungria, Rozasolis, f/^'?^^^/^
azeite, hortaliças, flores dos jardins. . . Recopilado de graves aulhores. .

.

K^ ''' C-/

Ordenado por J. A. G. Novamente acrescentado nesta qtiarta Edição . .

Lisboa : Na Ofjic. de Jozé de Aqiino Bvlhoens. 1780... In-S." peq, de 33G

pags. E.

Livro, no género, interessante e estimado. Pouco vulgar.

Livro das Conftituyções & coftumes que se guardam é o Moefleyro de
Sancta Cruz de Colbra. . .—Yeja-se : Barros'{Fr. Brà» de).
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18i)3-LIVRO DE
II
CANTIGAS 11 ESPIRITUAES... TRANGAMBAH.. . Anno

\J {Do frontispício damos a exacta reprodução futn-zincográfica que segue) :

rSJLMODU tVANCELICAt

ou

LIVRO DE
CANTIGAS

ESPIRITUAES,

Tiradas de vários Textos e muytos lu-

gares da Efcriturg Sagrada, da Thço»

logia poficivae moral, e de ou-

tros livros afceticoa.

Para os Chriftaôs fe excitarem a hfla

fanta devorai, efe edificarem na

verdadeira Fée hua pia

Converfa^aò \

Traduijdas feia mayor fArte da lingod.

yllcmaS

pelos Padres Miffionarios de
Trangambar,

^irceira tmprcgiiõ.

TRANGAMBAR,
Ha Officina da Real MiQaó de

Dí namasca«

Anno de 1744»

(O original mede 144x67""»)

10-12." gr., oblongo de XII pags. (prels.) inums., 284 nums. e mais XL
innnis., finais. E.

As XII pags. prels. imims. inserem as seguintes peças : titulo (reproduzido acima em
• fac-simile>) (pagina I; a II em branío) ; ^PROLOGO, i' Devoto Levtok,> (datado

no fim: «Deus te guie e te guarde. Trangambar (1 a os 10 de Outubro de 1744.»)

(pags. III a V); «ÍNDICE dos TÍTULOS.» (pags. VI e Vil e parte da Vlll); «AD-

VERTÊNCIA.» (restante parte da mesma pag. VIII) ; outro titulo : ^PSALMODIA
EVANGÉLICA,

l,
OU |1 LIVRO DE CANTIGAS

||
ESPIRITUAES.

|| PARTE PRI.

MEIRA,
!l
Que contém || As Doutrinas do Fundamento e dos Meyos da Salvação.»

(pag. IX); e^.INDlCE DAS DOUTRINAS i|
DO CAMINHO DA SALVAÇÃO, H que

fe achaõ nefta Primeira Parte.» (pags. X a XII).

Nas XL pags.' inums. finais vêem seis Índices, a saber:

«I. 1ND1CE'DAS CANTIGAS,
11
que concordaõ com os Evangelhos e asil Eplftolas,

que antigamente |1 le ordenarão para os ' Domingos e as Feftas.»
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Mo O

€ll. índice das cantigas,
II
que le caiitau, ou fe podem cantar, || com a mefma

li
Toada.

>

«III. IMDICE DAS CANTIGAi por ordem do A. B. C.

.IV, ÍNDICE DAS CANTIGAS,
II
que estaõ no Lviro novo de Cantigas, Dinamar-

quezas, e juntamente fe a- chaõ nefte Livro de Cantigas Portuguezas, e con-

coi daõ
II
nas Toadas.

>

•V. ÍNDICE DAS CANTIGAS comportas de Textos bíblicos.»

eVI. ÍNDICE DAS CANTIGAS !; da Igreja antiga Latina,!! traduzidos em Portuguez..

A obra propriamente dita compreende duas Partes: a primeira, cujo titulo se trans-

creve acima, decorre de pag. 1 a 14U; c a segunda, de pag. 142 a 2S4. A segunda

Parte é também, conforme a primeira, precedida do respectivo titulo próprio (pag.

14), o qual reza assim: -PSALMODIA... '„ PARTE SEGUNDA, Que contém \\\s

Doutrinas do Caminho da Salvação.»

Livro de SUMA RARIDADE e, no género, verdadeiramente interessante e apreciável

;

não o conheceram Barbosa, Inocêncio, Pinto de Matos e outros distintos bibliógra-

fos nacionais e estrangeiros. A ediçío é também muito valiosa, por ser uma das

poucas que, no século XVIII, foram executadas nos prelos das missões de Trangam-

bar (Tranquebar, antigamente vila dinamarqueza, e hoje cidade forte do Indostão in-

glez, na costa de Coromandel).

N.10 consta que no nosso paiz exista qualquer outro exemplar, tanto em bibliotecas pu-

blicas como particulares. O presente exemplar, que é, por isso, o único actual-

mente conhecido, está completo e muito bem conservado; e estas circunstancias

decerto o tomam mais estimável e valioso.

1804— Livro dos iisns, e ceremoni:is citterciences da Congregação de Santa

Maria do Alcobaça da Ordem de S. Bernardo do reino de Portugal. Im-

presso por mandado do Reverendíssimo Senhor D. Al bade Geral, Esmoler

Mor. I.ubi^a: Na 0//;c. de Anlonio Rídriívct Galhardo. . . M DCC I.XXXVIII.

In-S." peq., 3 vols. da Vll-439, 482 1 e 299-1 pags. E.

1805 — L. M. — Granimaire élémentaire liágeoise (française-wailorine). Par L. f^ S> O'
M. Uéqe: fíerwrd... 1863. Ii>8.° de Vl-IEC-Ill \>:i^s. E.

1806-Loarte (P. G'^fpol).—líiS^H^'C.^Í,l
1; & a'luerteneias pêra medilar a pai

il
xani de Ctirifio noíle Redentor : ||

com algú is meclilaçíjes da || roefraa

paixatn
||
CoUegidas polo Reiíerêdo Padre Ga-

\\
J\jar Lcartc doutor Iheologo da

Com-
II
i)anlii de lESV: t radas do migar

\\
Icoiiuyw em Português

||
(Marca

da Companhia de Jesus, em forme de med;ilhão e com as seguii;les ini-

ciais no Ctntro: I H .S')
||
Impreílas cm LixI oa com licença da Innia

j]
In-

quifiçric & Ordinário, por António
||
Ribeiro. lo87. || Com priuilegio real.

—

In-ló." de 104 IT. iniims., ou sejam 13 cadernos de oito^íT. cada uin, rubrica-

dos no pé da fretito das quatro primeiras Pi. de cada um deles: a 2 (á

primeira fl deste caderno pertenci 1 a tubii.a n, poróm n5o a apresenta),

a 3, a 4, a n, n 2 n 3. n 4 i,Nolc-st' que não ha caderno rubricado com a

consoante /). E.
Na frente da primeira 11. o titulo transcrito acima; o verso desta mesma li. está era

branco; na frente da ti. 2 a "Licença.»; no verso desta mesma ff. o «Sumario do

priuilegio concedido por el Rey noffo Teiíor aos padres da Compa- 1| nhia de lESV. •

(datado de 1575) ; da frente da ti 3 á frente da 102 (ultima) o texto do tratado, -que
remata com uma vinheta representando o anjo da Guarda ; e no verso desta ultima

H. uma outra marca da Companhia de Jesus, tendo no centro as iniciais: I H S, e

em volta destas: «SOCIETAS lESV.'. Por baixo da marca, que é quadrangular c

gravada em madeira, estes textuaes dizeres: *Exulíabo inDeo lESV meo. Abac3.*

.\ composição é esmaltada com pequenas vinhetas de assunto alegórico, gravadas em ma-
deira.

Livrinho muito apreciável e RARÍSSIMO; registado por Innocencio e Pinto de Matos.

Bom exemplar.

/úú^o
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I807-Iiur(i {drftc Ijc o) /t- Itgcín qiir fnlln &c t^1^^l|^Jâ
||
fcijtns ^ ^mj^íís í>fs

_ A fnli''* mnríirr5... (Lisboa, I5i:í).

J I /O O/y O C' (Dj frontUyi:io dam-JS a s^ijuinle exac'a rcjrodnção foto-gincográliai) :

fâ tc be o Iiuro tlcgêoa que fala oe roDoloo^ feitos 1 payiroõcs dos fatos niartires.em

^^^íitígoagem pojtugucocó apaFfõDenoílo
renboi. aflfcomobaefcreuerõ os fancfos

quatro cuãg». íiias.TaflVcofnDuastauo*
as.r.l7úa geerdliourra particular q cbainã
oôcapitolos T folbas.JPíercfpeííal máoa*
00 DomuY altotmu^ pooerofofenô: íMy
oom HDanuelempicinioo.

Com p:cuílcsíôí)e fu? alte?a.

(O úrijinal mede IPjXI-H'"''' )

In-fol. de XXX folhas (prels.) inums., crrrij mims. na frente (excepto a
primeira, que constitui o fiontisiiicio do lexlo da olna piopriamento dito)

e dnas iiiums., finais. E.



-. U.U UUL^L^Ut-.'^-.^^^^^^^^ ^_<-^^

Bi
Gravura que vem na obra— ffiste lj£ a Ima ro Irgtíin..., descrita sob o n."

Ifc07. O oiiginal mede 245 x ITO™™.

( Pag. 542)





AZEVEDO -SAMODÃES 543

Na frente da primeira das XXX folhas prels. inums. o titulo ou rosto reproduzido acima

em «fac-simile» ; no verso da mesma primeira follia

CE<0 vr£lloJ!o•^í rni" íJiuilo pri-
ll

iiicijrci jrmitnno.

cujo texto é iniciado por uma letra ornamental (^4) de fantasia, e principia por os

seguintes dizeres

:

^qurllcs qur roíit uõlnSc minit. /í. riitrbrm na rfcritii- 1| rns 6cur lioiítc

ronlnr os fcijtís nntigoii. ri ns uiiins 1| íios fniitos mnrtirrs. /^ bos

fniitosí pníirrs liõ&r \^oòt \\
Inuis frcmylus s\m poffnni rrtrrr riii fciiô

roni
II
íoõrs. a "c fi'" nifiiunin ns lions clu-ns...

fechando com o cláfsico.-íljlll HO pVOlOgC Por baixo, em quatro linhas, a indi-

cação :

Ç_^\íi)xt\s ntniiKn nrnnl. ^ oiitin

vnrtinilnr Dns nnifns tJtcuíins

riimn prcfnítr líurn. Çits uibns r^

ynijrõcs bus fnnlus mnrtirrs.

nas ff. U a XVIU »s ditas ínUlHl gríVlll e pnitinilnr, as quais, como o texto da

obra propriamente dito, são dispostas a duas colns. por pagina. A tnUOn JJÍíml,

que decorre desde a frente da H. II até quasi final da segunda coluna do verso da

ti. III, é precedida (na primeira coluna) por estes dizeres:

CUq \t romríir ntniton gcí-

rnl fíibrí tnbn n obrn bns ot-

bns. rij pnirírs bos fttõs iimr

tijrfs. ffi cftn íniinn fc frj por

tnl nuf ff liomcii tinifcr Utx a

uibrt ry pnirnõ bnlguu bcUrs

hijrn rntiibo pcrn í\]ma Ijo cá

lubns fíHins bo líiiro. /^ nrlin

rn o ii«í liiifrn. (PUigo ft pnc-

rn outrn tiuiott pnrttriilnr bt

tobos os rnpítulos.

a tnUOn pnrlitUlnr Sós tnpitOlOS, que vai desde a frente da fl. IV até final do

verso da XVIII, é precedida destes dizeres, que servem como de titulo próprio e

vêem no final da segunda coluna do verso da II. Hl :

CE^n fe roíníçn otnuon pticu

Innr Scftc pfrittc líiiro. oibcim

bo p rnpítK's pn fr nrljnc or}

ff rõtr riii rnbn ropitolo. p-

nirirniiiciitr bos mnrtfrcs q

foro 110 fpo ís urro fiiipbor.

e termina pela declaração;

CEíijni fnj n<iui ntnuonbn.

Nas restantes folhas prels. (XIX a XXX) decorre IjO pniroill bO rlmiO íJrilUipc

riiriftO SljffU noffo licnljor, a qual principia no alto da frente da folha XIX,

na disposição que se pode observar no seguinte «fac-simile« foto-zincográfico :
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(Dinoííoknfyoi

caqui fccomcçaba paírom D0CKrnoip>:in<,ipccb2Írto Jbc
funolTo ôcnhoriraluaoc:. ©cgõpcvos Tantos quatro euá'

gcliftaa- ôeiífioo cfcrcue Tani xiDatbeuf? aos vyme i feys ca*

pitulos.^õcgúoocrcrcucfamílDarcosacs quato:5e capitu'

los.ôegúDo cfcrcue fam 2Z.uca8 aos vrntc-i Douscaj uulos
S3cgúooc(crcuc faniSobáaos tre3C capítulos. Êfc começa
baip>aiíam fcgunooboiScrromça quarta fena do famana

^/prcafcftaoo
^ pá9fino;q

clpaniáapa

fcoa.7auia

itn-furpoid

í^\l çaoofima
clTaspala'

urasqafcueoil^polos Di5fa. quá

oo aaDcrraoevra ll?C60i(Tc. ôa<
bcsros oiitroe q oa qm a cous oi

aelcfaralpapafcoa-iofilbocatir

gcin fera poi tre^çoincm maios
alíícatpcllo. pcraqfga ausifica*

00. aiútarófcamóbospancípcs

^«cofaçCTOotce.': bosmaioançia

ãos.ifabeDoxeoopouoo.nopaa

ço Cs? pjiçipc006 façcrootea q dja

má Cavfas.£ tciicrom cófcllpo fo

b:c a m.meira q auiáoc tccrpera q
tomalTcm p:cfo a icfu cõangác. i
qomatalTé. mastcmiá 30 ptnoo.

•zDi^tam.i^mfcfaçafmDiaófe'

fta.pcjqpo^ráiiranóíekuãfêal.»

guú aluoioçonopoiíoo. £mtrou
cmtó^atb.ma? cm luoasq cl?a'

mace Êfcanotl? buú cosW^.Ê
ft^pfcaos p;Kipc6 oosfaçaootfô

poHt»ovcocr.7PilTeltiC3. Cueme
qrcspofoHtrogoar.i cu voUopo;

cYn30maáo6:'2lIcgarcfede6Ott»

uinooaqucfto.T^mctcromoclbc

oar tnnta peçasó mocoaô p:ata.

t offcTCçcofe ólbo antrcgar.i buf>'

caiiaOYaoiáietcmpo.lugar.Tma

ncYM.pcra qllpo odíe nasmaaos.
1 fcmaiúcamctoDcpouoo.anrcs

poisoa fcfta oe pafcoa fabenoc ic
Cl qucia fua bojaeracbcgaoa.pe»

raqpalTcoclkmúooaopaOíe.af»

ffcomo Dcantcs baura06 fe*ama
00. quccftauamportosa^rnoa no

niunoo.amcu ostam bem cm fua

€S>ecomo emuiou 3 rálRtc
ojo.T a fam5oam apoítolos
bopjimepoDiaoe pafcoa.q
fof baquintafâra oa (ca.

j[i0Oiapjimaro

oos paács af'

imosqnoofccc
{ Icbiaua a iE)af'

coa-cmqocne"

içcníoaó.jiuiáDe

matar oco20«iro.acbeB3rórcbos

oifapolosaicfu.T0iirerólt)c.í2>n'

oequcresqnamos. iteaparílbe'

moepa comacs a pafcoa:" lEem'

moa jPíEOio.Ta Sobãfeusoifçi'

(O original mede 243xl45'"">)

Esta Jjntfam ftf rljriftCl é .mtscedida de um flrilljgii iseguido de uma ©rnttO
VCati tócriinrbi.), que, por descuido do impressor ao distribuir a composição das
de.'.aseis pags. do respectivo caderno de impressão, vem na.ft. XX em vez de vir na
XIX, como é fácil de conjecturar. O texto da plliroilt acha-se adornado de 17 cu-

riosas gravuras, de vários tamanhos, reproduzindo p.issagens da mesma paifOlII ÔC
(Mjriftí. D'uma dessas gravuras, de execução primitiva, em madeira, damos, em
folha aparte, um «tac-simile» bastante reduzido.

Na frente da primeira das rtTrij ^01. numeradas, dentro da mesma portada (acima rc-
produzida em «fac-simile.) que serve de rosto ao volume, esfoutro titulo impresso
só a preto

;
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l]Stc Ituro fflia bc lobos feitos ul

ly bn i' pnirõrs ias frtõs marlgrcs

^^rm liitgongê ^ortiigucs. rõ n \>ttkã

St iiofro rrnljor. nfíij romo Ijn rrcrciicrõ

os fnutos quatro ninngfliftns. ^sx ífpe

rinl mniiímbo bo imiij nlto imiij pobe-

rofo fitõr |kij bõ |Hnmirl rmprimíbo.

Cn dõ priuilrgio bs fun alU\a.

No verso da folha, dentro de cercadura semelhante á que vem no frontispício do li-

vro, a figura de D. Manuel, seutado no trono e segurando com a mão direita uma
esfera e uma das extremidades de um fitilho que, Huctuando por sobre o monarca,

se vai enrolar no sceptro que este segura com a mão esquerda. No fitilho lé-3e a le-

genda : .DEO IN CELO TIBI AVTEM IN MVNDO.. iVeja-se o .fac-simile" que

desta gravura damos em folha separada). No alto da frente da ÍOl. ij., impressor

a vermelho, os dizeres

:

^J^^qui fí romrçn l;o trrrrijro líuro <\ut fnlln bc tobolos frij |1
tos /i-

íc tobnllns oibns /t bas pnijroiirs bos innrtijrcs íj foni |1
mnrtrrtjçnbos

no trmpo ia OBiiipnbor |Ji;ro. ri bo ffiuipbor
||
llcrufn : /^ outros <&m-

pborfs muijtos romo polo tnuonbo || fftã bcirnrnbos CVrijiufijrnmrntc

bnoibn /t pfltjrnm òt fnm 1! Corpítlj. r^ bc tomo o ©inpbor |lcro uinn-

bou fnjcr i;cta foi || ri' Ima.

Este tírtíljro liuro compreende trrrrilj (InpiluloS e vai desde a frente da dita

gal. ij. até final do verso da $0. trltiij ; na frente da fo. trlu. principia a

(Qunrtn pnrtC bo tcrçríro liuro, encimada peio respectivo titulo, que, disposto

também a toda a largura da pagina e impresso a preto, reza textualmente assim :

^^qui ft rontfçn a t|unrtn pnrtt bo trrítira liuro q fala bos ||
mnrtij-

rts. <!? toutn logo bos mnrtircs qut forom tuiuo tcuu
||
po bt íTriuniio.

o tmpnbor, CB priíuíirnmtntc ic fnm foros
||
que foij mnrtcirnbo tmiio

fru tniipn.

Contem rrrciij (TnpilulOS, dos quais o ultimo termina no verso da f 0. rtrrij

e ultima das numeradas, tendo por remate estes piedosos dizeres rimados:

CESlbtos Ijomr ocrbabciro,

grnças ftjnm t louuorrs, que

pabcfeo lio inobtiro, pomos
outros ptftnborts. Ãuirit.

As duas folhas inumeradas inserem, por ultimo:

ilerfus feijtos rm Intin ba uiba X fam Juptulo.

Terminam a meio da frente (verso em branco) da segunda das duas folhas ; vindo

na restante metade da pagina a marca do impressor e a subscrição ou registo da

impressão final, que reproduzimos cm «fac-simile» foto-zincográfico bastante redu-

zido :

35
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CScabafeoliuroqfòtla 6 tot)oIod fc^toe-voíast paftôesDodramos

mamrcennlingoaçicj^omigiics.piTífpfçíalinanDaooDomuYalKi.-r

innfpoDCTofo fnói iRcy DÓ ílDanud noíTo fr.Ó!.': cóftu pinkffo.Cm»
pjemioo com mavMOdigéçia •r odpda. on a inuTnobxçÈDaoeotÍjt
boa pelomu {• bójraDo Jobápeo» bonbomin;-£m.jr\!íj.DueDonuv
QtSoAo.Dcmii'! qiun|;iuitod7(rc3( annoe;

(O original mede ll(x\4j'nm)

O voluuie compreende trint.t e um cadernos de Impressão : o primeiro, de oito folhas

está rubricado, no pé das quatro primeiras : fl ij (á primeira folha deste primeiro

caderno competia a rubrica fl, poréui não a apresenta), rt HJ, fl íi'í í o segundo,

de dez folhas: U, b ij, U iij, l» itij, li » ; o terceiro, de cinco (aliás quatro?):

§1 S ij» ê •'}, S '''} (estes quatro cadernos são os que compreendem as XXX
folhas prels.) ; os cadernos cinco a vinte e sete, de oito ff. cada um, respectiva-

mente: n iij (as duas primeiras ff. não apresentam a rubrica que lhes competia :
fl,

n ij', fl iiij a 3, 3 ij, 3tii, 3 itij ; o vigésimo oitavo, de oito ff. : /p, 1/ íj,

t iij, íX/ iiij ; e os Ires últimos cadernos (29.o, 30.» e 31. o), de oito ff. cida, res-

pectivamente: flfl, nn ij, flfl iij, nn iiij ; rr, rr ij, ir iij, ir iiij ; e &&,

6ii ij, 6b iij. Si iiij.

Na numeração das folhas e dos capítulos notam-se algumas incorrecções. A folha ij está

numerada liiij ;
» Irrfiitj, tlmiiij, e a iruj, Irífir. o capitulo xliv não

apresenta a respectiva numeração; entre os capítulos Iiij e liiij aparece um outro

numenado GtiUlitUlO. liiij.U ; entre os cap. ruiíj e fif há um outro com a indi-

cação de dnpilulíi. niiij. i" ; o cxUj acha-se numerado ílij J o cxliv não apre-

senta a competente numeração; os cap. ccxvj e ccxvij apresentam, respectivamente,

os números fflij e tCUij ; com o num. ttlf l'li j aparecem dois capítulos ; com o

num. rrrC outros dois; o ccxcj está num. ffrruj. Isto nos Cap. que constituem o

o tfiçriro linru. Na numeraç.ão dos capítulos da iniiutfl jmrtí 6o ttrçrtro li-

Uro também ha incorrecções. Com a rubrica ItíFU j aparecem dois capitules ; os

cap. xc a xcij estão rubricados, respectivamente: ri, rlj e flij
J e o cc está num.

lííj. Ha ainda a notar que na primeira parte aparecem alguns capítulos numerados

por extenso, d'entre os quais citaremos, por exemplo, o 118, assim numerado : (Cnit

/l' II
6í?e oijto.

No alto do verso e da frente das folh.is que inserem a ^fllíOlll Òt djVtftO lê-se, respe-

ctivamente, a indicacação: ^ JjnifOllt— Jí llíffo fcitljor. ; e nas que trazem as vi-
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das dos santos : Çii ulôn /t pnijríim—Çc faiit STai^ctlj.
;
gn utiin it jmi-

rntn — 5í fnitl |títial. ; e assim successivamente.

Livro inuitíssinio interessante e no seu género verdadeiramente notável. A impressão, nitida

e artistica, é simplesmerte admirável
;
pode bem classificar-se de vcid.ideiía obra prima

das artes gráficas portugriesas no alvorecer do século XVI, então ainda, abem dizer-se,

nos seus primeiros vagidos, mas demonstrando haver atingido uma tal perfeição como

se já contasse muitos anos de aplicação e estudo. A composição, de belíssimos caracte-

res GÓTICOS (maiores nos títulos dos capítulos e nas citações que, intercaladamente,

o texto contem em abuudanci.i), c esmaltatla com numeiosas e lindas letras que ini-

ciam o texto dos capitidos, de vários tamanhos, gravadas em madeiía: Umas são de

desenho de pura fantasia, outras reproduzem assiuitos saci os ou bíblicos, figuiinhas de

qtiaisquer (lersonagens, variadas aves. etc , mas que não teem relação directa com o

texto. Mas a parte aitistica que mais realça c valorisa a obra é sem duvida a consti-

tuída pelas 26 curiosas gravuias que eujiquecem o texto da pfliroin Df OrijriflO, de

ff. prels. XIX a XXX.

A composição do texto é, como já se disse acima, a duas coiínias por pagina, á excepção dos

dizeres contidos nos dois fronlispicios que o volume apresenta, dos dois Prólogos

(veiso da piimeiía e frente e parte do veiso da vigésima ff. pieis,), dos títulos que en-

cimam a pairOllt i>£ Cl IjriftO e as duas partes que a obra contém, e ainda dos |lf r-

fns frijlCS cm Inlim Òa Ui&n 8 fnill gupniIO e da subscrição finai, que se vêem

a toda a largura das mesmas paginas. O numeio de linhas que comporta cada coluna

varia entre vinte e ties a trinta ; e o da composição a toda a largura da pagina entre

50 a ôl.

Até ao presente, que nos conste, não se colheram dados bem positivos ácêrca da origem

deste livro, desconhecendo-se por completo o seu autor ou tradutor ; ha apenas uns in-

dícios que se nos airguranr poderem deiramar tal ou qual luz sobre tão escuro caso,

são os que nos oferecem as seguintes passagens do ^rolOgO que precede a pUÍfOnt

òt ffiljnfto

:

i^^ffl prffíutc plogo foj frjlo polo reuírríio pnírc &an \\ briic. fobrc

nquíla iiiuij rfrlniríiôn. /t fniitofn obrn Ij || fr frj tm n i;iHt>t ffionf-

tnnçiii nu Ijo tempo que foij fr i[ Irorníio Ijo romçilio gccrnl. fJor ntiuc-

Ic U\m nuiítnin ||
iio rv xcucvcnH mrfírr ciu STIicoUigin. ri eiljnuçrllrr

||

6c íJiuusj lucftrc ioljnm Cicrfou. s\ut fc rljnum cm 11 ("Brcgo Uloiiotiicfc-

rou. íjuc quer tonto íii|cr. como l;u"u òcô quatro cunngclistos. ffijm
||

Ijiiu romuú fnlnr. /^ Ijuúa rouiforiuc ligftortn 6c to6ns mnrnuíUjns. ia

II
ctcruo priripc rpo |icru. © offijunbnmctc 6c aqudn móis que 6n fe-

roffi- II
rit /t 6íuinn morte, ri, pnirom. que per uos pn6cçco. que foij

lrnflo6n6n 8 || latim è romu fnlar OTnftclauo para a gente romu 6í flBf-

paulja. © agora
|| cífa mefma fij trnfln6flba 6c (ffaflclano em Icngoa-

jcm ííortugues, a \\ Ijonrra. fi, louuor s noffo fenljor remij6i)r. f rulu"-

ôor rpo gefu. dè 6n fua || farrotiffima paijrom, èralçameto 6a fanta fee

catljolira. que cila fcja arre ||
çentafta. ri ougiucnta6n uos últimos

fijtus. ri regiios 6e Çlortugal. ffi
||
porem foij trafla6a6a. uom tanto fc-

guu6o aa letra, nem tam eftrcijtame
||

te feguibo. que perra n 6oçura.

ri graça 6o cfrreuer. ri foliar romo 6ruc. © || leíre roufufo Ijo q tauto

uom emteu6c. pas femprc. ri pola maijor par- 1| te rom Ijo fomofo. ri

rrrellcute Jerónimo, antes Ija iutclligençin que o fe ]|
ra letra reguin6o.

}Jorque 6erta maneira fe roníjcíc /i> mais rrnramente
|| fentc mijlljor Ija

rmteníom tas fontos cuangclljos. <& os fem letras em- 1| Unit. mnis sem
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. írnbnlljo n vlnnn orlifimnçn. /v ftjmpri? fcntimcnto, /^ rn-
1|
^nm ím l)ij$-

torírt. (ín nniii IjrScuijiiar rmuo Mj gcrouimo que cm rt>iT flí^
II ^mlrairnii

íins rfcripturns rftii Ijo ningcUui. \mô íiii Ijíi ffntniçit llõo nu
|| Im fu-

;)n'tiçíc* «mô rm ns rmírnbnljiií. |íom nu a$ fíiUjfls íio fim^vij íii
li jn*.

jttns iMiiljn rmjj íin rnjã...

Esia obr.i,— que passou desconhecida a Barbosa Machado, a Ribeiro dos Santos e a outros

insignes bibliógiafos e que alguns crêem ser a mesma que, com o tiiuio de 5"^ í^^^

fftõrij riH
II
UlIpíUigr \!CY(^è (português), imprimiu Hermam de Campos (ou Kem-

pis), n Jk'y íiins íf pnrçn íic iiiil qumljruloô r trfjc (s.o de 265 ff. nums. e

duas imims. finais), -acha-se ligeiramente citada jior Inocêncio no seu Dic. bibl (tomo

IX (2.0 do Supplemento), pag. 234), resumidamente descrita por Pinto de Matos a pags.

272 e 273 do seu Man. bibl. port., mais ampU.mente por Fernandes Tomás nas suas

Cartas bibliographicas (Segunda serie, Coimbra, 1877, pags. 75 a Sfi), e mais desenvol-

vidamente ainda por Biito Aranha, a pags. 308-314 do tomo XIII (6. o do Supplemento)

do Dic. bibl,, o qual faz acompanhar a sua fiel descrição de exactas reproduções do

frontispício e da gravura que representa D. Manuel sentado no trono. Note-se porém

que nenhum dos exemplares (se nào o mesmo e único) de que estes ilusties bibiiõgra-

fos se sei vil am para a descrição que dão da obra estava completo, pois que o r,ue me-

nos falho se cncontiava não possuía as duas ff. inums. finais, i^to é, aquelas que inse-

rem os llCVfllíi fíljtnS nu Inttm ím Uiôn JS fnm Jupnihl, a matca do .mpres-

sor, c a indicação do logar e da data da impressão da obra, que nós damos ac .::.i em
«fac-simile» foto-zincográfico.

Os exemplaies desta obra podem considerar-se verdadeiramente preciosos, pois que, alcui do

seit valor intrinseco, são DA MAIS EXTREMA RARIDADE, sobretudo quando com-

pletos ; nem mesmo consta que algum tenha aparecido no meicado de ha muitíssimos

anos a esta paite. Ao nosso exemplar, que, por sinal, é o mesmo que serviu a Brito

Aranha para a descrição que da obrada no Dic. bibl., faltavam as ÍO. ffílíj (por

engano numerada ríruíij), Cfrutij e ss duas inums. finais; porém agora possue-as

tm exactíssimas reproduções «fac-símíles», hábil e fielmente tiradas do único exemplar

completo de que actualmente ha notícia, e que existe na Biblioteca d'Ajuda. O processo

empregado para a leprodução, foi o da foto-zincogravura, e as paginas foram impres-

sas em papel muito semelhante ao da edição piímitivado livro. Em suma; as repro-

duções estão peifcitamente exactas, e o tiabalho da impressão tão habilmente executado,

que, mesmo trantemão prevenido, será difícil a um examinador atento notar qualquer

.diferença cntie a impressão moderna e a que conta já quatro séculos de existência.

Embora vá já um pouco extensa a descrição com que entendemos dever acompanhar o re-

gisto desta PRECIOSÍSSIMA JÓIA da literatura portugueza quinhentista e notabiiissima

espécime dos nossos piimeiros prelos, vamos transcrever aqui, como o melhor comple-

mento do que vimos de expor, as considerações e infoimes com que Briío Aranha re-

mata a primorosa descrição bibliográfica que faz da obra :

«Tal é a descripção minuciosa de tão interessante e tão rara obra:

«O esclarecido biblíophilo da Lousã, sr. Fernandes Thomás, possue um exemplar,

mas lambem com falta da uliima folha. Dá-nos d'elle uma longa descripção na segunda

seiie das Cartas bibliographicas (1877), de pag. 75 a Sb. Esta descrijíção é acompa-

nhada de duas estampas, rcproducção heliographica, em que não pôde fazer a segunda

Impiessão a vermelho no rosto, como agora a apresento.

^Na bibliotheca das Necessidades, depois encorporada na do real paço da Ajuda,

devia existir um exemplar ; mas, parece que se extraviou na ocasião em que fizeram a

mudança dos livros. Ainda não foi encontrado, apesar das diligencias empregadas para

esse fim pelo sr. Almeida, digTio oficial da mesma bibliotheca. (Vé-se que apareceu de-

pois, visto que êle ali se encontra actualmente).

•O único exemplar que se conhecia completo em Portugal, era o que possuía no

Porto o antigo livreiro editor Ciuz Coutinho (hoje falecido), mui amador de livros, e

que tinha na sua bibliotheca particular algumas pteciosidades. N'esse exemplar pôde

cxaminar-se o final, que tira todas as duvidas quanto á data da impressão.
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<0 livro termina, effectivainente, com uns Versos jeytos em latim da uida d'sam

LupcutOf e tem a seguinte, ínsciipção :

«Qunndo apaiccer algiim exemplar perfeito d'esta obra, deve subir a uni preço mui

alto..

ISOS— Liuro or-
;;
dinario do officio diurno... Cdmhra.., M. D. L. (i5òO).

[Do fronlispicio damos a íegmnte exada 7eprodução foto-zincografica.'

â/õ O

é^4^^^Lluro or-j
^f^^.

f^%9^i^

dútarioéo o^cio dittiao

SfgUftdo a nr4tm

de Culfr.

tslouanicnte corre<n:o

^emendaoo.

foy imp^-eíTõpor Toa»* slua-

dadedfCmmby-a.

Aos xíí.tllís àe lunho.

De M. D. t.

(O original mede 122x90'nm)

In-S." peq. de XX pags. (prels.) inums., 389 mira?, m frente, e mais I[

inunis., e uma em branco, finais. E.

Na primeira pag. prel. e frontispício reproduzido acima em «f,íc-simile» ; na II uma
gravura reproduzindo a scena do Pentecostes ; nas III a VI a Dedicatória? (estas
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quatro pags. faltam no presente exemplar) ; nas VII a XIII, impresso em itálico,

o Proemio: <Ao lector» ; nas XIV a XIX umas explicações ácèrca:
«^J^

Do Birfex-

to.> ; «ÍT Do concurrente.»; 'fT Do áureo numero.»; *fj^
Da Epacta» ; e «J£ Da

Indicam, & de Luftre.» (são acompanhadas de três vinhetas que esclarecem e

completam o respectivo texto) ; nas XX e XXI uma Taboada das festas moveis?;

nas XXII e XXIII a "Declaraçam |1 da tauoada.» ; e na XXIV uma gravura reprodu-

zindo a tragedia do Caluario (Cristo na Cruz, ladeado pela Virgem e por S. José?).

Na primeira das 389 pags. numeradas: «Começa o Muro ||
ORDINÁRIO DO OFFI

||
cio

Diuino, fegundo a ordem de Ci- 1| fter, nouamente correcto & emendando por hu

Religiofo da dita ordem, |, ftudante na Vniuerfidade de Coim- 1| bra, do collegio de

fam Bernardo.» Contém ccxiiij Capitules e decorre até pag. 377 (por engano nume-

rada 773) ; scguindo-se-lhe de pag. 378 a 389 umas instrucções acerca de determina-

das formalidades a executar pelos religiosos da Ordem de Cister.

A primeira das duas pags. inums. finais insere a aprovação ou atestado de exame do

livro, permitindo a impressão (datado e subscrito: «... E por verdade afrinamos

aqui aos xxviii. de JVlayo de M. D. L.
ll Frey Gonçalo ||

da fílva abbade, !; & reytor.

- Frey Pedro vi
\\ cerreytor.»; e na segunda pag. os «Erros que nefta obra vem.>

O texto inserto de pag. 378 a 389 é impresso a preto e a vermelho.

A composição, bastante perfeita, acha-se embelezada de lindas letras iniciais de Capítu-

los, de caprichosos desenhos de fantasia.

O volume é constituído por 28 cadernos de impressão: o primeiro, de oito folhas, está

rubricado, no pé da frente das quatro primeiras ff.: A ij (á primeira H. deste pri-

meiro caderno competia a rubrica A, porém não a apresenta, A iij, A ilij; o se-

gundo, de quatro ff.: AA, AA ij; os vinte e dois imediatos (3 a 25), de oito ff. cada

um: B, B Ij, B iij, 8 iilj z Z, Z ij, Z iii, Z liii ; o vigessimo-sexto : a, a ij, a iii,

a iiij: o vigessimo-setimo, de quatro ff. somente: b, b ii, b iii; e o vigessimo-oi-

tavo e ultimo, de oito fí.: c, c ii, c iii, c iiii.

Livro muito apreciável a vários respeitos e EXTREMAMENTE RARO. Inocêncio parece

não ter visto nenhum exemplar, porque cita a obra fundando-se no testemunho de

Barbosa, que a regista, a pagina 459 do tomo I da sua Bibl. lusitana, atribuindo-a

a um tal Fr. Bartolomeu, que o mesmo bibliôgrafo diz ser Monge Cisterciense

muito douto; e informa mais que a obra foi dedicada a Fr. António Moniz, pro-

fessor do convento de Tomar.

As quatro paginas prels. (III a VI) que faltam no nosso exemplar não aparecem taui-

bem nos outros exemplares de que temos noticia (os das livrarias Francisco Palha,

dr. Luis Monteverde, etc). I.=to parece demonstrar que tal falta seja devida á su-

pressão ordenada pela Censura contemporânea e motivada em qualquer facto hoje

de todo desconhecido. Quanto ao que essas paginas conteriam, não nos parece des-

arrazoado supor que seria o texto da Dedicatória a Fr. António Moniz, a que Bar-

bosa Machado alude na informação por nós citada acima. No texto inserto nas pags.

que o volume apresenta é que n.ão se vislumbra cousa alguma referente a tal dedi-

catória.

Já depois de redigida a descrição acima, encontramos, casualmente, noticia de um exem-

plar que, embora também deploraveimente truncado, pois lhe faltam duas das fígs.

prels., contém no entanto as pags. prels. III a VI que não aparecem nos exemplares

de que anteriormente tivemos conhecimento. O exemplar em questão é o que em
outros tempos pertenceu á Real Biblioteca, e que presentemente faz parte do ex-

plendido recheio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e o qual vem excelen-

temente descrito, no bem elaborado •Catalogo dos cimelios. da mesma Biblioteca

Nacional, publicado sob a direcção do bibliotecário João de Saldanha da Qama (Rio

de Janeiro: Typ. de G. Leuzinger & Filhos... 1SS5. in-8.o gr. de 1059-XII pags.

V estampas impr. em separado).

As quatro mencionadas pags. inserem, como se vê da descrição dada no Catálogo:

*ProloJo de frei Bartholomeo Monge Professo da ordem de Cister. . . dirigido ao muyto
reuerendo em Christo o padre frei António Dom prior do co;tuento de Tomar ^
administrador de toda a orde de Christo. ,

.

»

Llaguno Amiroja (D. Evgeiíiij),—Vej>.-S3: Crónica».
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180e-LLIBRE DE CON
||
SOLAT DEUS

||
FETS MARIfl VIS

|1 ...—BarcWo-

{Dl jroníi-picio damos a exacta re}rcchii/io /'. ií-zirmgráfica que segue):

LLIBREDECON
SOLAT DELS

FETSMARITIMS
ARA NOVAMENT CORREGIT Y EMENDÀT

abalgunes dedaracions de paraules ais margens,

Tdencu afegits ai fi
algunsCapitais.y crides,yvn priuile^t,^c.

tlTtat Ccnfcll itU UnAdritmaTlcs niagntfich! miga FrAnctfíh Cjiriig'!fi' Vifícrfit drrll aiaaiUieStt
tÚua,j9lcf(H>rtTeSeiclMrl»limrrcxder,ji^r>irdoriiiiofinBiúlh»fírmiiHt»,jMtpli

tanaOmfLhncbmeríiidtrsjfSjtui/UAiudtiMctltmi:.

J:i^4oo

Vencnfe cn caía de Raphel Nogucs Uibrater de Loija.

O original mede '2o'3xl7õ""")

In- rol. de VIII ÍT. (prels.) inuins. e 130 nums. na frenle. E. iierg.).

No verso da ultima folha, a rematar o texto, o seguinte Colofon :

Eftampat en la molt infigne y leal Ciutat de|| Barceijna, en cafa Sebaftia de Cor-

mellasllal Call Any. 1592.
||
(Marca do impressor,

Barcelona ?).

ou, anleó, o escudo d'arma3 de
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^íro

é

Moo

I40D

As VIU ff. prels., compreendem as seguintes peças : titulo (reproduzido acima em «fâc-

simile») (frente da ff. I) ; Licenças (Duas : a primeira datada e subscrita : «en lo

Collegi de Bethleem dela mateixa Companya, dela ciutat de Barcelona vuy a||21.

delmes de Agos, any. 1592.
|| Pere Oil dela Companya de; 1ESV5.»; e a segunda:

'Data Barcinonce In noftre palatis EpifcoWpali die XXV. mensi Augufti. 1592. \\I.

Eps. Barciííoic.') (verso da mesma H. 1); uma declaração (frente da ti. II); e -Taula

dei prefent libre. \\ DECLARACIO DELS CONSOES E DEL /VTGE „ de apella-

cione e de lur lurament, e com re- \\ bert le/criua.' (desde o verso da mesma ti. II

até final do verso da Vlll),

Tanto a «Taula» como texto da obra propriamente dito são impressos a duas colns.

por pagina.

Obra importante. Traducção catatau muito estimada. Edição EXTREMAMENTE RARA.
Belo exemplar.

Lobeira (louco de,— n.iliiral do Poi to) - Voja-se : Amadis de Gaule...

1810— Lobera y Abio (António).— Kl porque de todas las ceremonias de lalgle-

sia y sus mistérios. Cartilla de prelados y sacerdotes, que en forma de

dialogo entre un vicário y un estiidiante curioso compuso Don... Novis-

sima Ediccion, quo Corrcj^ida . . Barcelona, MDCCLXXXXl. Ea la Impr.

de los Consortes Sicrra )/ Marti... In-'t.° de IV-735 pags. E.

Bom exemplar, e bem encardenado (inteira de carneira).

1811—Lobo (P. Jerónimo)-VOYAGE || HISTORIQUE ||
D'ABISS1N1E,

||
DU R. P.

^^ JEROME LOBO
II
DE ia Compagnib de Jesus.

||
Traduite du Porlugais,

^ continuée & augmeiílée de
||
plusieurs Dissertalions, Lettres & Memoires.

II
Par M. LE GRAND, Prieur de Xeuville-les-Domes |!

<?-• de Prevessin.
||

(Vinheta ornamental)
|1 A PARIS. <?- .4 LA HÂYE,

||
Chez P. GOSSE £ J.

NEAULME,\\M DCCXXVIll. Ir.-i." gr. de XVI-514 pags., além de VIII

iniims., finais, de «TABLE
||
DES MATIERES 1| Contenues en cette Rela-

tion.», e «ERRATA.^. E.

As XVI pags. prels. compreendem ; titulo (impresso, a linhas alternadas, a preto e a

vermelho) (pag. I; a II em branco); ..PREFACE.> (pags. III a XIV); .TABLEU
SOMMAIRE..; .APPROB.ÍTION.. ; e -PRIVILEOE DU ROL' Cpags. XV a

XVilI).

Obra importante e curiosa, cujo original português (gxistente na Academia das Sciencias

de Lisboa) nunca foi publicado. Tradução estimada. Óptima edição, adornada de

uma curiosa gravura alegórica, gravada a buril (L. de BouUongie Eques in.-C. N.

Cochin scu[p.).—R&r&. Excelente exemplar.

1812—Lobo d'Avila (Joaquim IVíomos),— Estudos de adminislrai^ão, por... íí»-

boa : Typ. 1'niiersal, de Th. Quintino Antunes... i814. In-8.° de IV-lX-296-

"VII pags. E.

1813— Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Gyrão [António).—Memoria histó-

rica e analytica sobre a Companhia dos Vinhos denominada Da Agricul-

tura das Vinhas do Alto Douro, Por... Lisboa: Na Imp. Nacional. 1833.

In-é.o de XI-331 pags. E.

Lobon de Salazar (D. F/aiicísco)— Veja-se: ísla (P.).— Historia dei famoso...

1814— Locke (John).— Kn Essay concerning Human Undersianding. In Four

Rocks. Wiitten by... The Sixteenlh Elition... London: Printed for H.

Woodfall... il.rCC.LXVIIf. In-8.°, 2 vols. de II-IV-XXVI-372 e XVI-340-

XXVIII pags. E.

Esta obra é considerada o melhor trabalho literário de Locke. Boa edição ; adornada

com o retr. daquele erudito e apreciado filosofo (gravura a buril, assinada : O.

Knetler pin.-Veitue Síu/,».). -Excelente exemplar.



AZEVEDO -SAMODÃES 553

1815-

^^-o

-Quelques pensées siir réducaliori. Traduclion nomelle, avec pre- /y/ 's^õ
face et commentaiies par Gabriel Compayre. Paris: Ilachetle et C'« . .

.

1SS2. In-?." de IV-XL-35U-I p;.gs. E.

1816- Lodge (fdniujid) —'Jhe genealogy of lhe exislii g British peerage, with X~Z^ {"(')

brief s-kelches of the family liislori(s of lhe noliility. By... With engra- <^ rr^O

vings of lhe aims. Third Edilion. Lcndon : S<nm(Jefs a)id Olky... 183J. Ii

-

8,0 de VlIl-I.\'-502 pags. E.

Acompanhada de 88 estampas (gravuras a buril) reproduzindo numerosos brasões, im-

pressas em separado. -•

1817 The peercge :ná baronelage of lhe liilish eiiipire as at presenl (>^A^ ^ CJ
exisling. Arraiiged and printed from lhe personal communicalion of lhe

iiobilily. Under lhe gracioes patronage of lhe queen's niosl excelent ma-

jesly. By . . . Undon : Hursl and Bh clelt

.

. . JS76. In-S." gr. cie LXVl-886-78

pags. E.

Obra adornada de numerosos brasões, intercalados no texto.

1818- Logé (//«))«).— Dictionnaire de moiale, choix de pei.séesel de niaximes

extraites des nieilleurs écrivains, par... Brvxtlles, Soe. Typ. Belge, Adol-

phe Wahien et C '", 1844, In-8.° de IY-360 pags. E.

1819— Loizolier.—Le nouveaii parfeit vigneron ou l'Art de culliver la vigne, yZ/ -C "/Q

de faire et de soigner les vins, le vinaigre el la bière. Oiivrage indispen-

sable aux agriculteurs, aiix propriétaires aux rnarchands de vins. Far...

A Paris, Chex Lebigre Fréres... Í836. In-8.° de 11-240 pags. E.

Ilustrada com uma gravura, impressa em separado.

1820— Lokman.—Fables de Lokman, expliquées d'après une méthode nouvelle

par deus Iraductiors françaises : Tune, liltérale et juxtalinéaire, présen-

tant le mot français t n regard des mots árabes correspondanls ; Taulre,

correcte et précédée dii texle árabe. Avec un Dictionnaire analytique des

moIs et des formes difHciles qni se rencontrent dans les Fables de Lok-

man, par M. Cherbonneau. . . Patis : Impr. Royale... Hacheíte e<C<«.,.

1846. In-8.0 de lOG pags. E.

Encadernados juntamente, o primeiro canto da Odyssée de Homero e os Dialogues des

morts de Lucien.

1821— Lonnbard.—Manual dos proprietários das abelhas, por Lornbard ; e O
Conservador das abelhas, poríe**. Traduzidos da lingua franceza e annota-

dos por J. F. A. de G. O. (José Frucluoso Ayres de Gouveia Osório)...

Porlo: Typograpiíii de J. J. Go)içalves Basto... 1851. In-S." de VlI-271

pags. E.

Acompanliado de 7 estampas litografadas e impressas em separado. - Exemplar de tira-

gem especial em papel superior.

Encadernada juntamente, esta outra obra: «RHADAMANTO ou A Mana do Conde.
1S63. Typ. de Castro Irmão... Lisboa.' In-8.o de 390-11 pags.

1822— Longinus (CíuiiíJíKS).—Tratado do sublime, traduzido da lingua grega
na portugueza por Custodio José de Oliveira. . . Lisboa: Na Regia Ofjicina

Ttjpogrnfica. Anno 1771. In 8.° peq. de XXXVI-259-I pags. E.

Tradução estimada. Pouco vulgar.

Nas pags. prels. vem uma Dedicatória a D. José I e um Prefacio do tradutor.

1823— Lopes & Azurara {Fermm—, Gomes Aennes de).—CHRONICA
||
DELKEY XC^'S9S' ^

D, lOAM 1.
II
DE nOA MEMORIA

||
E DOS REYS DE PORTVGAL O DEGl- y/^X^V ^ ^

/^o,

M^-o

f/í:?o
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MO.
II
rRIMFIRA PAr^TEW EU QVE SE CONTEM A DEFE.\SAM

\\
do

lin/no ali f,r eleito Retj.
||
Offeurcida A Magestadk Del Iíey

||
IKiM lOAM

O IV. N. SENHOR
II
ne Miracviosa MtMoniA.

||
CO.iy/'OÍ'TA rOI! lER-

NAM LOPE/C
II
Anno de (Logar de gravura qiiadiangulor represeiilando a

aparirão de Ctirislo a D. Afonso Henriques ein Campo de Ourique; (.^ta-

vura em madeira) 16U.
||
EM LISBOA. Com todas ai licenças nmffarias. ||

A cufla do Anlonio Aliiare/ Irnprc ílor D.lRey N S.—Iii-fol. ds IV IT. (preis
)

inums. 6 412 nums., além de VIII inunis , flnait;.

As IV ff. prels. compreendem : .frontispício (o verso da fl. cm branco) : 'LICENÇAS.'
(H. II); Dedicatória a D. João IV (subscrita: António Aluarei),; outra Dedicató-

ria : A .lOAM RODRIQUEZ |i DE SÁ, E MENESES
!| CONDE DE |1 Penaguião,

Camareiro mor de Sua
|| Mageftade. &c.« (subscrita também por António Aluarez)

(frente da ff. IV ; verso cm branco).

Nas VIII ff. inums, (inais o .INDEZ DOS CAPITVLOS, QVE SE COiNTEM
||
nefta pri-

meira parte da Clironica r;'elRey Dom lOAM o Pri- !] meiro de boa memoria de Por-

tugal.» Remata com este outro registo de data e de logar da impressão : <cCom todas

as licenças ncceffarias. || Eoy impreffa efta primeira parte da Chronica Del- || Rey
Dom lOAM o Primeiro. Em Lisboa, por

||
António Aluarez Imprerfor DelRey norfoll

Senhor. Anno de 1644..

SEGVNDA PARTE
II

/'.-.V {JVE SE CONTINVAM AS G VERBAS
COM

II
C'dStetla,defdeo pi inapto do fey Ikynado até as pazes.

\\
OFKtRtc.DA...

II
Anno (Logar de gravura igual a que vem no fronlispicio da parte pre-

cedente) 1644.
II
EM LISBOA. Com todas as Ucen^asneeeffwiis

|| A cuttade

António Aluare?, ImpreíTor DelRey N.S.—In foi. de IV ÍT. (prels.) inums. e

465 pags. nums., afora dez intitiis. e uma em branco, finais.

As IV ff. prels. inserem : titulo (frente da II. I; o verso em branco); 'LICENÇAS.' (frente

da II. II); e 'PROLOGO' (verso da II. II e ff. IH e IV). Na primeira das dez pags.

finais inums.: -CARTA, QVE ESCREVEO DOM LOVRENÇO W Arceblfpo de Braga a

Dom lohão de Oriíellas Abbade de ,: Alcobaça, em que relata alguas coufas da bata-

IhaWde Atglbarrota.^; e nas nove imediatas: «TABOADA DOS
||
CAPITVLOS CON-

TEVDOS
II
NESTA CHRONICA. • Fecha com uma vinheta (cabeção decorativo) gra-

vada em madeira, e com o seguinte registo: 'COM TODAS AS LICENÇAS NE-
CfSS/1/ÍMS.

II
EM LISBOA

II
Por António Aluarez Imprerior DelRey nofro Senhor.

Anno de 1641.»

TERCEIRA PARTE.
II

/Í.U CM7'; SE COMEM A TOMADA DE
OEITA

II
Offerecida .. ||

COMPOSTA POR GOMEX ANNES D^AZVUARA
.WChronifta núr deftes Bepnos, & imprefsn na lirigvayem antiga.

||
Anno de

(Mesma gravura quo vem nos frontispic:os das parles precediules) l(i44.

II
E\í LISBO.i. Com laias as Ucençis neeeffarias

\\
A culta de António Alua-

rez Impreílor DelRey N. S.— In-fol. de VI IV. (prels.) inums., 307 pags.

nums. e mais oito inums.— .4.s Ires partes em um «o/. E.

As VI ff. prels. inserem as seguintes peças : titulo {frente da li. I ; verso em branco)

;

'LICENÇAS.* (II. II); e 'PROLOGO', (ff. III a VI) -Nas oito primeiras pags. inum.

finais a «TABOADA DOS |,
CAPITVLOS CONTEVDOS || NESTA CHRONICA..; e na

imediata e ultima, encimada por um escudo d'armas reais portuguesas, o seguinte

colofón

:

•COM TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS WFOV IMPRESSA ESTA CHRO-H
NICA DELREY DOM lOAM O I. || DE BOA MEMORIA ||£AÍ i/SBO/1. || Por An-

tónio Aluarez Imprerfor DelRey nof-
1| fo Senhor. Anno de 1644.

|; ACABOVSE DE
IMPRIMIR ESTA CURO- ;] nica DelRey DOM lOAM o Primeiro de boa me- \\

mo-

ria a féis de Agofto de mil feifcentos, & quarenta, & quatro, dia da Tranf/igu-

raçam \\ de noffo Senhor.*
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O texto das pags. prels. e os registos de logar e de data da impressão são compostos

a toda a largura das mesmas pags ; o restante texto a duas colunas por pagina.

Crónica importante e muitíssimo estimada. Os seus autores (i^ernão Lopes e Azurara)

sempre foram considerados como bons clássicos e excelentes e conscienciosos his.

toriadores.

Magnifica edição, nitidamente impressa, a primeira que se fez da obra ; e os exemplares,

perfeitos e completos como se encontra o nosso, são hoje EXTREMAMENTE
RAROS.

Veja-se : Pereira Brião (José'.— Clironica del-Iiei D. Pedro I.

Lopes (/sílt/arJo).—Veja-se : Pijofitla {Filippe).

Lopes [Tliomô).—Navegação ãs índias Oiientaes. . .— Veja-se: CuUccção de

notiíins. .

.

1824- Lopes (rrfc»i(i.'co).-SAM GCNT.ALO
|í DK !|

AMARANTE ||
NACIMENTO,

Cr.UCÃO,
II
vida, moite, & m\\Agres.\\ COMPOSTO KM VEItSQ POR\l /^-á S"/!

Fravcifco Lo/ es, natural da Ci-\\dade de /.ísòoo.
||
OFERECIDO A NVNO / 1^ '-^ ^

1 IAS iMEN-
II
Jes de Riito FidaIt:o da cafa de! Rey noflo S. ai-

||
cayde

niòr da Villa & condado Dalcoutin
|1
(Vii.hela com a imagem de S. Gonçalo,

giavada em madeira)
[|
REPAIiTlLO EM SEIS CANTOS, COMOS ||

lugares

da ítrra fanta, por onde o fanlo andou. [| Com todas as licengas necefíarias

11 II
EM LISPOA, Por Geraldo da Vinha. Anno 1627. In-i.o de IV ff.

(prels.) inums. e 122 nums. na fienle. E. (perg., reforçado).

As ff. prels. inserem: frontispício; Prologo «AO |1 LEITOR.» (em verso-oito quinti-

lhas).

Poema em Vi Cantos, escrito em quintilhas.- No fim, em remate, este registo: «Aca-

boufe de imprimir em 6. Nouembro, || do Anno de 1627.

•

Todas as pags., incluindo a do rosto, são emolduradas por dois filetes paralelamente

dispostos. Clássico. Obra apreciada. Primeira edição. Muito rara.

1825 PASSATEMPO
||
HONESTO.

||
Dd enigmas, e adevinhações,

|| -^-í/^'^~~r)
POR FRANCISCO LOPES.

II
Com mais vinte acorescentadas ||1. E II.

\J/r>tJ> <->'

PARTE.
II
(Interessante viniieta ornamental)

|| LISBOA OCCIDENTAL,
\\

Na Ofíinna de Fedro Fecm/t-a. . . || \\
Anno M.DCCXXXIII.

\\
Com

todas as Hctnças necefsmiai. In-12.° de frontlspicio e 1 pags. E. (ptrg).

Estimada e pouco frequente. — Exemplar falto de algumas ff.; no mais, em perfeito estado.

182G VIDA
II
ACC,OENS, E MILAGRES

|| DE || S. ANTUNIO
||
GLORIA DE

PORTUGAL
II
& fmgular orn .inenlo' de Lisboa

||
sua pattia.

||
POR FRAN-

CISCO LOPES
II
Saturai da mefma Cidade.

\\
Anno (Vihheta com a imagem (y^ Vy^/1

de S. António, gravada em madeira) 1080
||
LISBOA.

|| Na Offícina Dk =>^ / P? (-^

Francisco Víllela,
||

|| Com trdas aa licenças neceffárias. In-8."

peq. de IV fl'. (prels.) inums. e 359 pags., afora uma em branco, final.

As IV ff. prels compreendem as seguintes peças: titulo; diversas poesias de homena-
gem a obra e a seu autor («DE DON GABRIEL

,
Uguarte y Ayala. !|SONETO.>

;

<.DE PEDRO DIAS DE
|| Payva. || SONETO.. ; <DE UN AMIGO SUYO H ai Autor.

II
SONETO..

; <D0 LICENCIADO MIGUEL || da Sylveira.
II SONETO..); c «LICEN-

ÇAS.»

De pag. 347 em diante decorre : «TABOADA
||
DAS CONClDERAC.OEiVSn mais notá-

veis, que contem efte || Livro, & dos milagres.»

SEGUNDA PARTE
II
DE

II
S. ANTÓNIO,

||
E VERDADEYRA HIS-

||

O

toria dos íinco Mártires
||
DE MARROCOS. || TRATA DE SUA VIDA,

||

MORTE, E MILAGRES CONFOR- || me as Chronicas da Sagrada Religião
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dos
II
Menores, com algumas cnriofidades

||
.lignas de notar. || COMPOSTA

KM VEfíSO.
II
POR FRANCISCO LOPES,

||
n:,tiiral da Cidade de Lisboa,

j]

((5riipo de pequenas vinlietas ornamentais) || LISBOA. ||
Na OfTicina de FE-

LIPE DE SOUSA YILLRLA. [j Com todas as Ii-cnf;a» neccffarias.
\\
Anno de

M.DCCI.— In-3 ° peq. de IV fí. (prels.) iniims. e 3tO pags. nums.— .Is duas

Vai teu em dois rols. E. (perg.).

As IV ff. prels. inserem: titulo; •.PROLOGO
II
/lo ilcfoio Leytor.« ; e «LICENÇ.^S.»

Poema clássico e muito estimado. A primitiva edição, compreendendo as duas partes

que constituem a obra, foi impresía em Liiboa, por Pedro Craesbeeck, 1610, in-4.0

de VI-221 ff. Os exemplares são muilissimo raros; não sendo já nada vulgares os

das sete ou oito reimpressões publicadas durante os séculos XVII e XVIII.

Lopes (Gregório).—Veja-se: Pariidas (Las siele) de D. Alonso El Sábio...

1827— Lopes [Joaquim José Pedj-o).— As idéjs liberaes, ultimo refu;gio dos ini-

migos da religião e do throno. Obra traduzida da Lingua Italiana, da se-

gunda edição feita em Horença cm 1817 . . por, ,. IJsboa: Na Imp. líigia.

Anno 1823. Com Licença. In-S." peq. de 301 pags. E.

1828 Historia secreta da corte, e gabinete de S. Cloud, ou de Biiona-

parte. Em huraa serie de Cartas, escritas durante os mezes de Agosto,

Setembro e Outubro de 18()o por hum sujeito residente em Paris a hum
Nobre de Londres. Traduzida do inglez em poituguez por.,. Listoa, Na
Olfic.de Joaquim Rodrigues d\hidrade, i810, .. In-8.°, 2 tomos de 1I-27G

e 296 pigp. E.

Tradução estimada. -Na guarda da frente do tomo primeiro, escrita á pena, a seguinte

nota ; Esta obra, publicada pelo celebre pamphUtista inglez Goldsmity, está cliea át

calumnias contra Napoleão e cofitra o seu governo, porque o seu fim era desacredi-

tar um e outro : comtudo tem algumas verdades, caracteres individuaes bem dese-

nhados, e noticiosos.

Bom exemplar. Pouco vulgar.

1829 MUSEU LITERÁRIO.
|i
ÚTIL, E DIVERTIDO,

|| ||
A'.» 1

^ yV /=) ^ II
515^55

II
(Escudo d'armas reais porttiguesas) || LISBOA, || Na Imprbnsa

£)/•> (y C^ Regia. 1833.
||
Cem licença. In-i.", 13 nums. com um total de4l6 pags., não

"V

'i(^

incluindo 111 inums. de ÍNDICE e uma em branco, finais. E.

Publicação bi-niensal. O primeiro numero saiu em princípios do ano de 1833. No fim de cada

numero esle outro registo da impressão: -LISBOA, NA IMPRESSÃO REGIA. 1833.

Com licenfa.t

Cada nunieio custava 120 reis e a colecção 1600, em brochura.

Colecção completa. RARA. Belo exemplar.

Semanário de instrucçfto. ..—Veja-se o artigo sob este titulo.

1830-Lopes Cabral (Fr. Jiiíoii/o). — MARIA ||
MAGDALENA

||
PECCADORA,

AMVNIE,
II
E PENITENTE

II
TBES ESTADOS \\ Km que se incluem lodos

') A os progressos de sua vi- ||
da com a clausu'a de sua moite.

||
Cõposta em

Ilalijno por D. Anion luHo Brucjnole Sale
\\
Traduzida no idioma Portugiiez

II
Por... OFFERECIDOII AO... SENHOR

||
D. NUNO || ALVARES ||

PEREY-
RA E MELLO.

||
(Peq. vmheta ornamental)

||
EM COIMBRA:

\\
Na Offic. de

JOSEPH ANTUNES DÁ SYLVAf, || .Iwio de 1706. In-S.» peq. de

XVI pags. (prels.) inums. e 222 numS., afora duas inums., finais, de «LI-

CENÇAS » E. (perg].

As XVI pags. prels. inums. inseicm : titulo; Dedicatória a D. Nuno Alvares Peieira e

Mello (Datada no fim: ^Coimbra a 24. de Dezembro de 1705.') ; «LICENÇAS.»; e

• INTRODUCC,AM PELLO
||
Traductor ao Traduzido.»

Apreciada e pouco comum.—Bom exemplar.
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1831 SAM lOAMIl BAPTISTA, U ESCRITO
||
Na lingiia Toscana

||
POU

JOSEPH BAPTISTA,
1|
TltADVZIDO |!

No Idiomi Porlrgiicz
||
POR

|!
FH. AN-

TÓNIO LOPEZ
II
CABRAL,

||
FfíKIEE PliOFESSO DA ORDEM

||
de Cln-if- /ín~~J'y^

to, Cappellão de S. Alteza. . . DEDICADO 1! A SAM lOAM
||
EVANGELISTA. \y fi^ ^ O

II
[| I.ISBt)A.

II
CoHi íJS licenças neceffarias. \\ Na Officina de Anlonio

Craesbeeck de
|I
Mello, Iiiiprelfor da Cala Real.

||
Anno 1670.— In-12.° de

XXIV (a ultima em branco) pai,'s. (prels.) inums. e 334 nnms. E. {ferg.).

As XXIV pags. prels. coiiiprceiídein : titulo ; «A
|i
S. lOAM || EVANGELISTA. |1 DEDICA-

TÓRIA.. ; .PROLOGO..; Evocação: «AO BAPTISTA..; e as seguintes poesias: «DE
SANCTO JOANNE

:
Bíi-nsTA,

I
Ex libio Epigramalum " Aulhoris.» ; «DE EODE.M

:j

SANCTO JOANNE, H Ex eodem Aulhoris '! libio..; «IN NATALI DIE i| SANCTI
JOANNIS

II
Baptista.

|| Ex eodem Aulhoris libro.. ; e « APPROVAC.AM.. e «LI-

CENC.AS.:.

Tradu(ãe muito apreciada. Edição origiual, BASTANTE RARA. Belo e.xemplar.

Lopes Carreira de Mello (/oof/i/rái).— Biographia do Padre José Agcstinlio

de Macedo...—Veja-se: Macedo {J. A. de),— Os jesuilas. .

1832—Lopes Coelho (Dominrjos].— Historia da prodigiosa, e admirável vida //
do Apostolo valenciano, Profeta, & Anjo do Apocalypsi o glorioso S. Vi- /^ O (^
cente Ferrer, recopilada, e escrita no idioma portuguez, dos que escre-

verão os Padres Mestres Frey Francisco Gavaldá, gj- Frey André Ferrer

de Valdecebro, com outras noticias tiradas de vários Aiithores, Ofíere-

cida Ao.. . Senhor D. Álvaro de Abranches, Bispo de Leyria... Por...

lishoa, Na Offic. Real Deslandesiatia. Anvo 1713 .. In-4.° de XVI pags.

inums. e 4o5 nums., afora urna em branco, final. E.

As XVI pags. prels. iriserem : titulo; Dedicatória a D. Álvaro de Abranches; «PROLO-
GO.»; 'INDEX i| Dos Capítulos que contem este livro..; «LICENÇAS.. (Do Santo

Officio-Do Ordinario-Do Paço) ; «SUMMA DO PRIVILEGIO . ; e «ERRATAS..
Estimada e pouco frequente no mercado. Excelente exemplar.

Lopez Cuesta ( Fra?ic!.-cu).— Wja-se : Jerovimiis {S.}.— Epistobis. ,

.

Lopes de Ayala ID. Pprfro).— Crónicas. . .— Veja-se : Croioas. . .; e : Livitis

palai-iiiiis (Titiis).—Ilcrn^n5 íc...

Lopes de Carvalho Thadeu (I.uis »4í!/o)ííci). — Veja-se: Guimarães agrade-

fido . .

.

Lopes de Castanheda {/'"crníTij).—Vejase: Osoiio (D. /ero)?!».©).- Hisloire

de Porlvgal .. Paris, l.oSl.

18c'3 Historia do descobrimento, e conquista da índia pelos portugue- ^^fv J ^)
zes, feita por. .. Fielmente reimpressa j or Francisco José dos Santos

Marrocos... Lisboa. M. DCC. XCill. An OIJic. de Simão Thaddeo Ferreira...

In-S." peq., 2 tomos de XXV-II 216 e XI-252-I pags. E.

Na quinta pag. prel. do tomo I, enc.^ibeç.nido o texto, vem uni escudo d'arinas portuguesas

encimado por viseira e cabeça de dragão alado (Lucius scuíps.).

Estes dois tomos, que foram os iinicos publicados nesta reimpressão, compreendem o LIU.

I dos oito que formam a obia e que foram publicados na edição origiual quinhentista

(1534-1561).

1831— Lopes de Figueiredo {Anlonio).—Noticia histórica das cidades, villas /y )^ ^^ ^
e casas illustres da província do Minho, por. . . Braga : Typ. Lusiana. .

.

1S73. In-S." de lo3-V pags. Des.
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^00^ (t> o

Lopes de Moura (Dr. Cndíiiio).— Veja-se : Lorgnen (líoselltj).—Jesus Chiis-

lo...;-e 3'!7/ii/ de Sainl-Adolijlie (J. V. It.).

]835-Lopez de Haro (.IZonfo).- NOBII lAniO || GENEALÓGICO |1
DE LOS

REIS
II
Y T1T\ LOS DE ESPANA.

II
DIRIGILO A LAMAGESTAD DEL HEY

||

Don Felipe (JuHrlo nueslio senor. || COiVPVFSTO POR ALONSO LOPEZ\\
de Haro Criudo de su Mngestod, y 3'i' i^tro cn su Itcal

\\
Covsijo de las Ordenes.

II
(Escudo cl';)riTias Impeiiiiis de Hespanli.-i, tfiulo no centio um das de

Portugal)
II
CON IM lYII EGIO. 11 En M: drid por Luis S .ncht z Impiessor

Real.
II il

Anno M.DC.XXII— In-fol. de XVI pags. (prels.) inums. e

400 pun;s., além de iimis YIU iriums , finais, de diversas TABí^Af

.

As XVI pags. prels. inserem as seguintes peças: titnlo (pag. I ; a II em branco); Pri-

vilegio de ..EL-REY.. e -TASSA.. (III); «APPKOVACIOM.» (Duas: uma do Doclor

Gutierre de Cetina, e outra de Fray Ambrósio de Herrera) c «Erratas cie l:i primera

parte deste Nobiliário., (pag. IV); Dedicatória: «AL CATÓLICO H Y AVOVSTIS-
SIIWO DON

II
Felipe Quarto deste nombre en Castilla y Leon...» (datada no fim:

«En Madrid 25. de Dizie- bre 102:. anos.^) (pags. V e VI) ; outra Dedicatória: «A

LOS GRANDES, SENORES
!| y Titulos destes Reynos, y a los demas ||

Caualleros

dellos, el Autor., (pags. IX e X); Proemio .A LOS CVRIOSOS LECTORES || deste

Nobiliário cl Autor.» (pags. XI a XIV); e Tab/a dos .APELIDOS DE LA PRI-ll

mera parte.» (dispostas a duas colns.-pags. XV a XVI).

SEGViNDA
II
PARTE DEL 1|

NOItlLIAIÍlO GENEALÓGICO 1|
DE LOS

REYES Y TlTVl.OS
||
UE ESPANAS... || Ano (Mesri;o escudo d'ai-mas que

vem no fiontispicio da paite precedente) lQ2i.
||
COS PRIVILEGIO,

II II
EN MADRID,

||
Por la vinda de Fernando Corrêa de Monty)iegro.—

In-fol. de 532 pags. nnnis. e VIII, finais, inums., de «TABLA DE LOS AP-

PELLIDOS DE
II
la segunda parte» ; e outras «TABLAS».— .ás í/wcs Partes

etn igual nunuro de vols. E.

As outras tablas insertas nas pags. inums. finais são as seguintes: «TABLA DEL ORI-

GEN QVE
i;
han lenidos los Duques en estos Reynos....; «TABLA DE LOS DV-

QVES
li
que ha auido y ay en estos Reynos..; «TABLA DE LOS MARQUESES

||

que se contienen en este Nobiliário....; «TABLA DE LOS SE- 1| nores, y decen-

dencia que se halla en esta segun-
11 da parte con las Genealogias delia.»

O texto, impresso a duas colns. por pagina, 6 enriquecido de grande numero de arvo-

res genelogicas e de numerosos brasões, tudo gravado em madeira.

Tratado, no género, importante e estimado. Muito raro. Belo exemplar, salvo ligeiro

def. nas duas ultimas ff. do tomo segundo. -Salva, n.» 3570.

183G--Lopes Rosa (Dunrle- iwá&n porlugiiês). -ELOGIOS || AO EELICE NA-

CIMENTO DO
II
SEBENISIMO INFANTE DE

|1
PORTUGAL DUN FRANCISCO

IA VIER &c.
II
FIl HO DAS ÍNCLITAS MAGESTADES || DE ||

DON PEDRO II.

II
& DONA

II
MARIA SuPHIA

|1
DEDICADOS

\\
por Duaito Lopes Roía

1|
AO

MUY ILLUSTRlSjMO SENHt)R. |1 DON DIUGO de MENDONÇA
||
CORTE

(D ^ REAL
II
Emviado E.\traordin:.rio da

|| COROA LUZITANA a Coile da llaya.

II
Aimo 11)91. (Sem nome da cidtde. nem da t p. em que se efcclvou a impr.).

In 4.° de 11 IT. ii mus. e S pig?. nums. B.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha inum. o titulo, e na frente e no

verso da II a Dedicatória a D. Diogo de Mendonça Corte Real (É em verso e vem

no fim subscrita ; «B. A. M. de V. S.
||
feu mais vcrdadeyro & ||

obrigado Servidor.
||

DVARTE LOPES ROSA.").

Os Elogios constam de vinte oitavas em verso heróico.

Pelos caracteres empregados na composição, parece-nos que a imi^ressão deve ter sido

executada na Holanda.

Peça apreciável e RARÍSSIMA. Bom exemplar.



AZEVEDO -SAMODAES 559

1837—Lopes de Ubeda (Jiian).—VERGEL \\ DE FLORES |1
Diuinas... ALCALA

DE HENARES... Ano. 158:^.

{Do fr^nlis; icio damos a rrprodvção fo'o-t'ncogrúlicn que seijuej:

VERGELDEFLORES
Diuinas. Compucfto por cl Liccncudí>
luan LopezdcVucda natural de Toledo , fundi-

dor dei feminaiio df los nrnoç dc.h do,

dlnnadc Alcala de

Henares.

//"^^/à^

ENELQVALSEHALLARANTODAS
y cjualcfquicr compofturas apropriidaj paracodts

las-fleftasdclQno,afsidc nucílrofcnoi co-
mo de ruc/lra fcncra.ydcotroíxnu

chosfandtos.

Ji TindiJU/tUird dtU PTtuncUÁ v^/«i«^«/r.

CSnucENCTA.
IMPRESO ENALCALADFHENARESPOR.

loi berederos de luanGtsaan tjue fea tn gloria,

A fo/?4 Jc LV MmJrx mtrcidtT it Uh, ./,

Ano.ij£8.

(O original mede ISlXllJm."')

In-4.'> lie XII IV. (prels.) inums., 210 nums. pe!a frente e mais IK inums.,

de cTablai) e uma de Ci>lbfon. lí.

Na frente da primeira folha prelimiuar o frontispicio reproduzido acima ; no verso da

mesma H. 1 um resumido índice; na frente da H. II a Dedicatória; «A Dona Catalina

de Mendoza, Mar-
,

quefa de mondejat. Conderra de||Tendilla feíiora de la prouin-

cia de Almo ;|
guera,

|j
Diego de XaramiUo. S. P. D.' ; no verso da mesma ft. U e

frente da III : «tfT Las feTtiuidades y paffos de la parrion
;
en ciiyo loor ay cofas

en efte libro efcriptas.» («TABLA.» — é impressa a duas colns. por pag.) ; no verso

da mesma tt. III e na frente da IV os Vistos e Licenças permitindo a impressão i

no verso da mesma B. IV a continuação da Dedicatória a Dona Catalina ; na fl. V
uma tEpiftoIa dei Actor ai Lector.» ; nas ff. VI e VII e frente da VIII o «PROLO-
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!)0Í O o

GO A LA OBRA,
]
dei Auctor.» ; no verso da mesma H. VIII uma gravura (aberta

eui madeira) representando a scena da Adoração (o menino Jesus no berço, rodeado

por Nossa Senhora, S. José, os reis Magos, etc) ; na ff. IX um .PROLOQO DEL
ATV (slc)

|]
tor en octauas.> (seis) ; nas ff. X e XI e frente da XII sete Sonetos em

louvor do autor e da obra, de seus amigos; e no verso da mesma ti. XII uma gra-

vura alegórica (ou antes a marca do impresor?).

Na frente da primeira folha numerada .COMIENÇA LA OBRA|] INVOCACION A LA
SAN-

II
ctiffima Trinidad. !] SONETO..

As pags. compreendidas nas folhas 1 a 80 trazem no alto este sub-titulo: •CANCIONERO»;
e as compreendidas nas ff. 67 a 210, as do verso: «VERQEL» ; as da face: cFLO-

RES DIVINAS..

A TABLA inserta n.is IX ff. inuuis. finais é encimada por estes dizeres: «Tabla de diffe-

rentes compufturas de " de verfos que ay en efte libro para cada vna de las feTtiui-

dades mas principa- 1; les de todo el afio.. (É impressa a duas colns. por pag.).

O Colojói final, inserto a meio da frente (o verso em branco) da ultima fi. do volume,

reza textualmente assim:-«EN ALCALA,
||
Impreífo por los h>:rederos de luan

1|

Oracian q fea en gloria. || Ano 1588.»

Obra, no género, muito interessante e estimada. Salva, no Catalogo dt sua Biblioteca

(n.o 272), consagra-Ihe uma extensa e interessante nota bibliográfica, na qual, com
respeito á extrema raridade dos exemplares, diz: «Libro de extraordinária rareza y
dudo exista otro tau hermoso como el mio..

O n05£0 exemplar encontra-se também optimamente conservado, sendo por isso muito

apreciável e valioso.

1838—Lopez Madera (Gicjono). — DISCVRSUS
|| DE LA CERTIDVMBRE |1 DE

LAS HELlgVL\S
||
DESCVBIERTAS EN ||

GRANADA DESDE
||
EL ANO DE

1588.
II
HASTA EL DE.

||
1598

||
Aulor el doctor Gieg" lopez

||
Madera fiícal

de fu Mageítad
II
en Chancilieria de Ia

||
dicha Ciudado.

||

—^»— || DI-

RIGiroS AL ILLVSTR1SS1M»|| .S. CARDENAL DE GVEVARA IJINQVISI-

DOR GENEliAL
II
DESTOS REINOS DEL

||
CONSEIO

i|
DESTADU||DE SV

MAGESTAD.&.

Estes dizeres, abertos a buril, vêem no centro de aparatosa portada gravada em chapa

de cobre e adornada, no alto, com um escudo d'armas, e nos lados com as imagens

de D. Cicilio-D. Hifcio-D. ThefypUoni-e D. Lvparío.; etc. No centro da base o

registo :

Impresso Con licencia en
||
Granada ]:or Sebnfiian

\\
de Mena Armo de. \\ 1601.

In-fol. de XI ÍT. (prels.) inums. (incluindo a portada), 167 nums. na frente,

na frente, e mais X, finais, inums. inserindo o «índice de las coías nota-

hles deites Difoursos. », o qual, impresso a duas colns. por pag., co-

meça no verso d;i 11. num, 167. E.

As XI ff. prels. compreendem as seguintes peças : portada (frente da folha 1); «TAS

SA > e .ERRATAS., (frente da II) ; «SVMA DEL PRIVILEGIO., e «APROBA-
CIOM.. de dofeph de Villegas.. (verso da mesma fl. II); Dedicatória: ^AL ILLVS-

TRIS51M0 SENORIICARDENAL DOM FERNANDO NINO
||
de Queuara, Inquiri-

dor General deftes Reynos de Efpaiia...» (frente da li. Ill) ; .PROLOGO., (desde

o verso da mesma II. Ill ao verso da VI); •LVQ.\RES DE LA ES-
|| criptura Sagrada

que fe citan con ||
alguna explicacion.» (impressa a duas coluns.-ti. VII e frente da

VIII); «MEMORIA DE LOS || Autores que fe citan en efta obra
[[
para Tu comproba-

cion » (impressa a três colns.»por pag. -verso da mesma (i. VIII e frente e verso da

IX); e «TABLA DE LOS CaPITV-1|1os defta obra., (impressa a duas colns. por

pag. -ff. X e XI).

Obra interess.inte, de grande merecimento, estimada e muito rara. Salv.i n,io a possuia,

pois que deste autor dá apenas notícia do tratado : Excelências de la monarchia

y reyno de Espana... Valladolid, Diego Fernaiidez de Cordoua, 1597.' In-fol. de

XVI ff. ^prels.) inums. e 84 nums. (Veja-se o n.o 3005 do respectivo Catalogo).
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1839—Lorgues {P. Eoselhj de).—k Cruz nos Dois Mundos, ou a cha\ e da sclen- ^ ó Cj
cia. Por o Padre. .. Trad. da 3.* edição de Pariz por A. S. Píirto; O. da

Fonseca. . . Typ. do Editor. . . (S. d.). ln-8.o de X1I-483-I pags. E.

1840 Jesns Cbristo perante o- século, ou Triumpho da religião christã ,

proclamado pelas recentes descubertas das scienrias naturaes. Por...
77' ^ O

Traduzido pelo Dr. Caetano Lopes de Moura, Sobre a decima quarta edi-

ção de Pariz. Pcm, Aillaud... 1844. {Na Tíjp. de Fain e Thunot). In-B." de

VIII-3Í)9-I pngs. E

Nas pags. prels. V a VIII vem uma «Dedicatória «A' Illustrissima e Excellentissima Se-

nhora Duqueza de Palmella.» (datada e subscrita no fim: «De Vossa Excellencia
||
O

mais fiel e obrigado criado
|| J. P. AILAUD...

I|
Paris, 15 d'Agosto 1844.»).

Tradução estimada. -Pouco vulgar. Bom exemplar. ^ jn

ISil Jesns Cbristo perante o século, ou novos testemunhos das scien- /^)^ ^ O
cias em ationo do catholicismo, por. . .

3.^ versão em portuguez sobre a

15." edição de Pariz. Annotada por Camillo C;istello-Branco. PQrk\ Tijp. de

S J. Pereira, Í8Õ2. In-8.» de XV-391-I pags. E.

As pags. prels. V a VIII inferem uma espécie de Preambulo por Camillo Castello Bran-

co. -Primeira edição desta estimada versão, já pouco frequente no mercado.

184'2 — Losa {Francisco). — Nacimento, vida, e morte admiráveis do grande y*^,/'C ^
servo de Deos, Gregório Lopes, portuguez, Natural da antiga Villa de Li- /r "^

nhares: Composto pelo Licenciado, .. Trnduzido na lingua Portugueza. &
acrefcentado o fim, (^ primeiro capitulo de seu verdadeiro Nacimento, (S^-

Palria. Por Pedro Lobo Corrêa.. . Em Li<boa .. Na offic. de Don.ingos Car-

neyro. Anno de 1675. ln-8.° peq. de XXII-500-VI pags. E.

Estimada. Primeira edição, RARA.

1843—Losohi (yl^oiiso).— CUMPENDIII HISTORICl il
Del Conte || ALFONSO yy

LOSCHI VICENTINO ||
Académico Insensato, Olímpico, e ||

Rifiorilo,il Riac- Áf ^ '^

ceso,
II
CONSAGRATl

|1
ALLA MAESTA' CHRISTIANISSIMA H Dl || LVIGl

QUARTODECIMO ||
RE Dl FRANGIA, E Dl NAVARRA,

1|
(Logar de curiosa

marca do impressor, gravada em madeira)
||
IN VENETIA, .U DCLII.

{165-2)
II II

Apprefío Gio: Pictro PincUi\\ CON LtCENZA DE' SVPE-

RlOIil, ET PRIVILEGIO. In-fol. de Vlll pt.gs. (prels.) inums., 360 nums.

e mais 7 inums., finais. E.

As VIII pags. prels. inserem : titulo ; Dedicatória ao .POTENTÍSSIMO RE» de França

(datada e subscrita: «Vicenza li 8. Giugno 1652.—Alfonso Loschi): Prologo «AL

LETTORE.; «RISTRETTO |1 Di quanto si contiene nella presente Historia.»; e dois

Sonetos em encómio da obra e de seu autor : o primeiro do Conte Oio : Lodouico

di Valmarana, e o segundo Del Conte Oiacomo Bissari.

Nas VI primeiras das VII pags. inums. finais o «ÍNDICE DELLE COSE
||
PIV NOTA-

BLE.» ; e na VII as «Correttioni de gli errori...».

Além do mencionado o volume contém diversas e curiosas arvores genealógicas de pag.

dupla, gravadas primorosamente a buril em chapa de metal e impressas em separado.

Obra interessante ; não registada por Brunet. Rara. Bom exemplar.

1844-Lostalot-Bachoué {M. E. de).-Le Monde. Histoire de lous les peuples ^'^
depuis les lemps les pHis reculcs jus qu'a nos jours, l'ar MM. Sait-Pros- (J TD (P (D

per, de Saurigne, Dti;onchel, le b ron Koiff, Belloc el labbé Maitin, re-

vue et continuée par... Parir. Lebrije-Duquesne Fréres... 1866. {Impr. et

Fonderie de Bignoux). In 8,°, vinte Parles em 10 tomos. E.

se
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Obra importante e curiosa. Magnifica edição ; ilustrada com 340 belas gravuras a buril

em chapa de aço, impressas em separado (algumas em ff. de formato muito supe-

rior ao dos volumes, pelo que são desdobráveis). Exemplar perfeito e bem encader-

nado.

1845—Loubassin Lamarca (F/nnmco).— ENGANOS || DESTE SIGLO. || Y HIS-

TOfilA SVCEDIDA
||
EN NVESTROS TIEMPOS, || diuidida en seys partes.

||

• DIRIGIDA A DON
|| HENRIQVE DE GONDY,

||
Duque de Retz.

|| Compuesta

por...
II
Gentilhonibre Gascon.

||
(Peq. vinheta ornamental)

||
Eti PARIS,

II
En casa de Ivan Orry-, Librero, en

\\
la calle de Santiago.

\\
|| ok.

loo. XV.
II
CON PRIVILEGIO DE SV MAGESTAD. In-8.» peq. de X ff.

(prels.) iniims. e 280 pags. nums. E.

As X ff. prels. inums. compreendem: frontispício; Dedicatória «AL
|]
ILLVSTRISSIMO

IISENORIIDON HENRIQVE DE
||
Qondrv. ...; Prologo -AL DISCRETO ||

Le-

CTOB.. ; «AV SIEVR DE
||
Límabqve, SONNET.. (Subscrito: .Davoicvier.»)

; «SO-

NETO DE DON
II
Fernando Aldinio,

1| Cauallero Napolitano, ai
|| Autor deste libro.»;

«Del Sefior de San Suplicio, || Tessorero general de
ii
Francia.» (uma poesia) ; «DE

VN CAVALLERO ||
Espanol ai Sefior Loubayssin |: de Lamarque.

||
Octava.. ; e tEFt-

RATAS.y
Obrinha interessante e MUITO RARA. Salva não a possuia ; cita-a por tè-Ia encontrado

registada no Manuel da Libraire de Brunet.-Bom exemplar.

Lourenço Justiniano (S.).—Veja-se: Catharina [Infanta D.).

Loyola (P. lynacio rie), —Derectoiivm exerciliorvm spiritviílivm. . -Ve-
ja-se: Historia aliqrol...

1846—Lozano [Don Clii iitovnl).—Dayid perseguido, y alivio de lastimados,

Ilisloria sagrada, parafraseada con exemplos, y varias Historias Humanas,

O C^ y Divinas. Por el Doctor. . Anadida por su autor, y corrigida en esta

Rdieion. Cen Licnicij. Eu iladrid: En la Oficina de los Heredeios de Juan de

Arizlia. Aíio de M.DCC.XL. Iii-l.", 3 tomos de VIII-367-IX, IV-390-XIV e

IV-:i78-VI pags. E.

Estimada. Bom exemplar, com encadernação inteira de carneira, contemporânea da pu-

blicação.

1847— El Hljo de David mas perseguido, Chiislo sefior nuestro. Histo-

ria sagrada, parafraseada con oraciones panegyricas, glossas dulces, vi-

dos, y historias de santos. Por el Doctor Don. . . Decima Impression. Ano

1749. Con Licencia: En Madrid: A cosia de Don Pedro Josefh Ahinso y Pa-

dilla... In-4.°, 3 vols. de V1II-371-X1I, VIII-385-XVII e VII1-3Í0-XV

pags. E.

O tomo II traz no fim um colofân em que vem a datada de 1750.

Boa edição. Excelente exemplar.

1848 Los reyes nuevos de Tl)ledo. Descri vense las cosas mas augus-

tas, y notahles do esta Ciudad Imperial: quienes fueron los Reyes Nue-

vos, sus virtudes, sus hechos, sus proezas, sus hazaãas ; y la Real Ca-

pilla que fiindaron en U Santa Eglosia, Mausolèo sumptuoso, donde des-

cansam sus Corpos. Escrito por el Doctor.., .\no (Emblema do Editor?)

i749. Con Licencia. En Madrid: A costa de Don Pedro Joseph Álonso y Pa-

dilla. . . In-4.o de V1II-526-XVI1I pogs. E.

Obra estimada. Edição pouco frequente. Bom exemplar.

Ô r^

á^
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.J2sic
1849 Sdedades de la vida, y desenganos dei nnindo. Novelas exempla-

res. Por el Doctor Don.. . Ano de (Marca do editor?) 1748. En Madrid. A
costa de Bon Pedro Joseph Alonso xj Padilla. . . In-i." de XVÍ-a76 pags. E.

Exemplar levemente manchado pela agua.

1850-Lucanus (M. AMmus)—M. ANNEI || LVCANI ||
DE BELLO CIVI- [pLI LI- /\/ç/^-~

BRI
II
DECElM.

II
•

II
Eiusdem uita ín fine operis.

||
(Marca dos impresso- T^^T' "" '^

res Griphus, ladeada pela divisa: aViRTVTE DVCE—COMITÉ FORTV-
NA.»)

II
LVGDVNI APVD SEB.

||
GRYPHIVM,

\\
1539. In 8.» peq. de 295

pags., além de uma com novo registo tipográfico. E.

O registo final da impressão, disposto em cinco linhas, reza assim : «LVODVNI APVD
SE

II
BASTIANViVl GRY ||

PHIVM i ANNO ;: M. D. XX.XVIII.. (sic). .j^^
Excelente e muito rara edição, impressa, mui nitiuamente, com elegantes caracteres itálicos. ^^ /j o

1851 De BeJlo civille, Cum Hug. Grotjj, Farnajj notis ii.tegris & Vario- f^ *^

rum selectiss. Accurante Com. Schrevelio. Arnslelodand, E.v Ofjitiia Elze-

viriana. Ao -1658. In-8.° do XXIV pags. 'prels.) inums , 614 nums , e mais

•144inums., finais. E. (perg.)

As primeiras 44 pags. inums. (inais, inserem : «Variantes Lectiones Codicum, Quibus usi

Theod. Pulmanus ^ Greg. Bersniannus.«; e as restantes : «Index in Lucanum.-

Bela edição Elzeviriana; adornada de um lindo frontispício alegórico, gravado a buril

em chapa de metal (/. Hackius scu//;.^- Magnifico exemplar, com excelente ene. de

pergaminho, reforçado. -Rara.
1852— -—Pbarsalia, cum notis Hugonis Grotii, et Hichardi Benlleii. Glas-

(juce: Excuiebant Andreos et Jacobvs Diincan... 1816. ln-8.° de V-445

pags. E,

18.53—Lucain, Siiitis Italicus, Claudien, (Etivres completes avec la truduction

en français publiées sous la directioii de M. Nisaid... Paris, Chez Firv.in

Didot Frères. . . M DCCG IV. ln-8.o gr. de VI'249 pags. E.

Traducções muito estimadas, acompanhadas dos textos originaes. Edição muito cuidada

e nitidamente impressa.— Bom exempl.ir.

1854— Lucas [M. Cfir/os)—Histjria do systema penUenciario na Europa e nos y^ '^~0
Estados-Unidos d'America. Escripta em francez por... e traduzida em
portuguez pelo baoharel José Cardoso Braga... Lisboa: 1836. Na Impres-

são de M. de J, Coelho, e Cornpa. ,, In-8.° de 378 pags. e uma fl. desdobrá-

vel. E.

185õ-Lucena (Dr. Affonso de}- lESVS.
|| ALLE..vAÇÕES ||

DE DIREITO, QVE SE

II
ofTereceram ao muito alto, &

||
muito poderofu Rei Dom

||
HENRIQVE X ^^

noffo
II
Sefior na cauf i da locceffaõ || defies Reinos por parte da ||

Senhora //^ 0^ ^
Dona Catlierina

|j
fua sobrinha filha do Iflan

j| te dom Duarte leu irmão
||
a

22, de Outubro de
|| M. D. LXXIX.

||
(Lugar de paq. vinheta ornamental)

II
Impreffas com H;ença. .'.nno

\\
1580.

Todos estes dizeres encontram-se dentro de um alçado formado por quatro vinhetas

em disposição combinada (gravuras em madeirai, reproduzindo as lateraes duas figuras

mitológicas. No fim da frente da ultima ff. do volume, a rematar o texto, este registo

tipográfico

:

^ Impreffas pir Anlonio Ribeiro, ^ Francifco Corrêa cm Almeirim,
||
com

licença do fiipremo Oonfelho da fada Inqvifiçuo,
\\ ^ Orãinaro. Aos 27. de

Fevereiro. lõsO.

In-fol. peq. de IV íl. (prels.) inums. e -128 nums. na frente, estando o

verso desta ultima todo em branco. E.
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Na frente da primeira das IV ff. prels. o titulo e alçado de rosto ; no verso da mesma
fl. os Vistos e Licença permitindo a impressão, datados de 1580 : na frente da H. II

uma Legenda, que abre com uma elegante letra inicial, ornamental ; o verso da

mesma 3., que é em branco, está neste exemplar preenchido por uma curiosa nota,

escrita á pena; na frente e no verso da ii. III uma espécie de Preambulo; na frente

(verso em branco) da ti. IV uma arvore genealógica da decendencia de D. Manuel I

e de Dona Maria (tem na base esta legenda: .EL REI
||
DOM MANOEL. H A RAI-

NHA DONA MARIA.»); e na frente (verso em branco) da V o Índice das divisões

da obra.

As peças jurídicas de que constam as Alegações («QVESTAM PRIMEIRA.» -«QVESTAM
SEGVNDA.> — .QVESTAM TERCEIRA.. - .QVESTAM QVARTA.. - -QVESTAM
QVINTA.») são subscritas pelos Drs. Luis Correia, António Vaz Cabaço, Félix Tei-

xeira e pelo Licenciado Afonso de Lucena.

É livro interessante, clássico e bastante estimado ; e a edição, excelentemente impressa,

a única publicada até ao presente. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso

encontra-se optimamente conservado, carecendo apenas do anfe-rosto com as armas

dos Duques de Bragança. Ainda mesmo assim, o exemplar pode refutar-se de muito

apreço e valor.

1856—Lucena (P. hão rfe) — Historia da Vida... Lisboa... 1600.

{Do jroiUispicio domos, em folha afarie, a exacta reprodticção foto-ztncográfica).

Infol. de, além da portada—reproduzida em afac-similes, IV pags. (prelá.)

inums., a08 nums. e mais XXXVIII inums., finais. E.

O verso da fl. da portada está em branco; na primeira das IV pags. prels. vem a Dedic.fo-

ria «A SERENÍSSIMA SENHORA ||
DONA CATHERINA, SENHORA DOS ;, efta-

dos de Bragança.» (subscrita: «loam de Lucena.»); a pag. II em branco; na

III vêem as Licenças para a impressão (todas datadas de 1600); e na IV a Licença

de Christovâo de Qouuea. Esta Licença principia assim: «EV Chriftouam de Gouuea
Prouincial da Companhia de lESV em Portugal, por particular cõmiffam que pêra

ifío tenho do muy- 1| to Reuerendo P. Cláudio Aquaviua noffo Propofito Geral, dou

licen-llça que fe imprima a historia...»-e termina: «... Em teftimunho do qual

dey efta per nu afsinada, & fellada
j]
com o fello de meu ofiicio, em Euora a 30. de

Dezembro de 1600.
||
Chistouão de Gouuea.».

As XX.XVIII pags. inums. finais inserem : .TAVOADA DOS CAPITV-
\\ LOS DESTA

HISTORIA., (pags. I a Vil e parte da VIII); .TAVOADA DALGVAS
:; AVTORID.\-

DES DESTA HISTORIA.» (da restante parte da pag. VIII á XVI); «TAVOADA
DAS PRlNCI-llPAIS COVSAS DESTA HISTORIA.» (pags. XVII a XXXVII); e «ER-

RATAS.» (pag. XVIII).

O texto da obra propriamente dito (dividido em X Livros) e também o das Tavoadis, é

composto a duas colns. por pagina; sendo o das restantes peças insertas no volimie,

a toda a largura das paginas.

Além do que fica mencionado, o volume contém ainda três magnificas gravuras de pa-

gina inteira, primorosamente abertas a buril em chapa de metal : as duas primeiras

reproduzem dois retratos de S. Francisco Xavier, e a terceira a cruz e mais ornatos

da lousa tumular do santo apostolo das índias.

Obra de muito merecimento para a historia das missões e do nosso dominio nas índias

Orientais durante a segunda metade do século XVI. Seu autor é considerado c^uio

um dos melhores clássicos da nossa lingua, e isso muitíssimo contribue par.i a

grande e bem justificada estima que o livro desfruta, não só nos escritores e biblió-

filos nacionais, mas também nos estrangeiros.

Os exemplares desta edição primitiva, bela e primorosamente impressa, são RARÍSSI-

MOS, sobretudo no excelente estado de conservação em que este nosso se encontra;

não sendo já nada vulgares os da reimpressão que, por industria de Bento Josó de

Sousa Farinha, foi feita em Lisboa: Na Officina de António Gomes, 17SS, in-S.o

peq., 4 vols.

Da obra do P. Lucena existe uma tradução castelhana, feita pelo P. Alonso de Sando-

val, a qual foi, Con Priuilegio, impressa cn Seuilla por Francisco de Lyra, Ano

1619, e constitue um 4.° de XVI-857-XX pags. Os exemplares são também muito raros-
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1857— Lucianus samusatonus,— Lucien. Dialogues salyriques, philosophiques

et divers, petils trailés, traduits par Helin de Baliu; revus et corri- yj^rn -o
gés sur les dernières édilions grecques. A Paris, Lefèvre... 1841. I11-8.0

//-/^ ^ Cx

de XlI-528 pags. E.

Lucindo Lusitano—Veja-se: Míiiinlio de Azeredo (Luis).—Ei prínciíe en-

cvbierto ..

1858—Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus. (Euvres completes, avcc la tradu-

clion en frangais, puhliécs sous la directioii de M. Nisard... Paris: Chez

Firmin Didot Fréres, Fils et CM ... M DCCC LX (Ti/p. de H. Firmin Didot.

—Memil {eitre). In-S." gr. de IV-IV-GI2 pags. E.

Tradução francesa muito ebtimada, acompanhada do original latino. Excelente e mui cui-

dada edição.

18j9— Luden.— Histoire d'Alleniagne, par. . . Traduil et conlinuée jusqu'a nos

jours, d'après Schimidt, Pfefel, Menzel, Scliiller, Posselt, Heinricli, Pfis-

ter, etc, etc, par M. Aug. Savagner... Paris, hnprimerie de Bélhunc et

Plon,... i844. In-8.» gr.. 5 vols. de IV-608, IV-544, IV-600, IV-552 e IV-

5á7 pags., a duas cols. de imp., cada. E.

Trabalho importante e apreciado. Óptimo exemplar.

1860— Ludolfus seu Ludolphus (./uíiws)— .. , GRAMMATICA 1| yETHIOPICA:

II
Ab ipso Autora solicite revisa, & plurimis in

||
locis correcta & acta y

II
EDITIO SECUNDA

il
Accedil

II
PROSÓDIA, Cum APPENDICIBUS, PIíAXI

GRAMMATICA,
II
ET DE SCRIBENDIS EPISTOI.IS ^THIOPICIS; DENI-

QUE
II
INDEX VOCABULORUM DIFFICILIORU.M.

||
(Vinheta reproduzindo

um vaso com flores)
1| FRANCOFURTI AD MuENUM, \\

Prostat apud JO-

HANNEM DAVID. ZUNNEftUM.
\\ ET NICOLAUM WILHELMUM HEL-

WlG.\\Tijpis & Smniibus AITORIS vi.pressit MARTINUS JAGQUET.\\

II
âNNO CHRISTl cio hecll. In-fol. de XII pags. (prels.) inums.,

184 numa. e mais VIII inums., finais.

As XII pags. prels. compreendem as seguintes peças : titulo (impresso, alternada-

mente, a preto e a vermelho); 'PRy€FAT10 AUTORIS'\ad\\ BENÉVOLOS LECTO-
RES..; ^OBSERVATIONES QU/EDAM SINQULARESW pro majori Qrammati-
cce elucidatione.y ; ^DISSERTATIO \\ DE ORIGINE, NATURA ET USU LINOU.E
ii
^ethiopicc..

; e -tabula
1| librorvm et capitvm |j orammaticí

íCthiopic;e..

Nas VIU pags. inums. finais, impresso a três colunas por pagina, o ilNDEX
|| Vocum

difficiliorum aut irregularium,
|1
juvandis tyronibus congeslus.»

Encadernadas juntamente, seguem-se estas outras obras

:

Seu
II
LEXICON

||
AiMHARICO-LATINUM

il
CUM

1|
ÍNDICE LATINO

COPIOSO
II
INQUIRENDIS VOCABULIS AMHA-

||
RICIS IN HOC OPERE

CONTENTIS.
II
AUTORE

||
Iobo LudolfO.

||
(Curiosa marca do impressor?

gravada a buril em chapa de cobre)
||
F/}.lA'COFrfir/ ADMOENUU...

Anxo CuRisTi cio loc xcvíii. In-fol. de IV pags. inums. e 59 nums., além

de uma inum., final.

As quatro pags. prels. inums. compreendem : titulo (impresso, alternadamente, a preto

e a vermelho), e : .PR/EFATIO
||
BENÉVOLO LECTORIS.>

Seu
II
GRAMMATICA

|i
LINGU.E AMHARIC.E

||
Quae vernácula est

||

HABESSINORUM
||
IN USUM EORUM QUI CUM ANTIQUA || HAC ETPR.E-

CLARA NATIONE CHRISTIANA
II
CONVERSAR! VOLENT. || Plura habes

^ CD
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1^'CÍ''

in Prsefatione.
|| AUTORE || loBo Ludolpo.

||
(Mesma marca que vem no

front. da ohra precedente)
1]
FRANCOFLliTI AD MOEXLM. \\ ... \\

Anno

O/ii-tsíi c/a/ac jrcriii. In-fpl. deVIIIpags.inums. e 10 colns. (duas por pag.,

excepto a ultima) nums. e mais XVI pogs. inums., finais, com três colns.

de impressão cada uma.— .is três obras em um vol. E.

As VIU pags. prels. inserem: titulo (impresso, alternadamente, a preto e a vermelho),

e •PR.-'EFAT10. '; loBo LvDOLro\\ Benévolo Lectorí. S.»

Tratados linguisticos muito estimados; nas suas melhores e mais completas edições.

Maito raras. Excelentes exemplares.

1861 ...HISTORIA
|| .-ETIIIOPICA, |1

Sioe
|1
Brevis & succincla descri"

plio
I!
REGNI HABKSSiiNORVM,

||
Quod vuIgò malé Presbytbbi Ioann-is

|i

vocalur. || In qua LIBRIS QVATVOR agitur
||

/. De nalu èf indole regionis

7~^ & incolarum.
\\
II. De BegUtiine poliiico, Begum succesiime &c.

||
111. De

statu Eccltsiaslico^ í/.í'io & prugrefsu reli-
||

f/iof.!.< Christiava'\\ IV. De rebus

privalis, Hteralwd, lecorumúi, &c.
\\
Cum Tabula Ciipituni, &; Indicibus ne-

cessariis.
|1
(f^uriosa marca do impressor (gravura em madeira), com a se-

guinte divisa: «ONERATA RENITOR») ||
Fnnicofi/ríi ad Mdíiííh

||
Prostat

apud JOH. DAVID ZUNER.
||
Typis Balthsabis Chbistophobe Wustii

Sen.)
II II

A. S. C. elo loc LXXXI. H681). Infol. de XVI-328 pags.

inum.s.

As XVI pags. prels. inserem : titulo (impresso, alternadamente, a preto e a verme-

lho) ; Prefacio: ./ Ludolfus Benévolo Lectorí S.» ; •Monitum aatoris\\Pro Biblio-

polis & Bibliopegis.» ; cSyllabarium .•Ethiopicum '\ In septem ordines secundum se.

ptem vocalium sonos ;i divisum.» ; lExplicatlo notaram & numeraram, qua in hoc
|1

libro occurrunt.^; .CAPITA! HISTORI.í ^ETHIOPICí
;
SiVe

;
REGNI HABESSI-

NORVM In gratiam lectorum amplifcatat quo de summa \\
totias tibri eo mclitts

constei.^ ; «NOMENCLATOR AVTORVM,
,
In hoc Opere citatorum, laudatorum, il-

lustratorum, emendatorum.> ; e .Loca S. Scripiur.í praesertim .íthiop. allegata vel

illustrata.»

De pag. 308 a 322 decorre : «INDEX Rerum 6: vocabulorum memorabilium, qua in

hoc Opere continentur.» ; e de pag. 323 a 328: ilNDEX
;
/Elhiopicorum, Amharico-

rmu aliorumque Orien- talium vocabulorum, nulla radicalium aut servilium habita

II
ratione, secundum literas initiales dispositus.» ; e «Operarum Typographicarum

Errata praecipua à nobis
,
observata ita corrigito.>

Obra ilustrata com uma«ad exemplum Tab. Chrorograpliicir P. Balth. Tellezii (P. Baltasar

Telles) qaanta Jieri potuit diligentia formata correctls multis nominibus mate scri-

ptis ; piurimtsq toeis passim insertis ex Gregorii fíabess. ..> (C/iristianas Ludolfus

1. Fítíus detineavit ex autographo parentis); e com oito curiosas gravuras a buril em
chapa de metal, sendo seis de pag. dupla e representando a ultima (assinada : Joit.

Pít. Aubrii fecit) o martírio infligido, perante o sultão Bassa Turcarum, aos missio-

nários P. Félix de S. Severino, P. Antonius da Petra Pagana e P. Tortulanus Alti-

nensis.

Encadernadas juntamente, as três obras do mesmo autor que descrevemos a seguir:

...Ao SUAM
II
HlSTOIllAM ^THIOPICAM

||
ANTEHAC EDITAM

||

COMMENTAItIVS
II
In quo Mii/ía òrpiJÍÍpr dicla fusius :

\\
contraria refdlun-

tur :
II
Atque iiac occasione praeler res .íilliiopicas multa

||
Autorum, quae-

dam etiam S. Soripliirae lo 'a declarar. tur:
||
Allaqve plurima

\\
GEOGRAPHI-

GA, HISTÓRICA ET CRITICA, ||
Inprimis vero

1|
ANTIQVITATEM ECCLE-

SIASTICAM ILLVSTRAIvTIA,
1|
alibi haud facilè obvia, exponuntur;

||
rr||

- VARIARVM OBSERYATIONVM || LOCO IIAGERI POSSIT ||
Cum Tabula Ca-

pilum, Figurif, variis Indicibus ||
loenplelissitni/.

\\
Summam Operis babes

inilio Libri.
||
(Curiosa marca do impressor ou vinheta alegórica)

||
FRA^'-
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COFURTI AD MOEiWM,
||
Sumptibus JOHANNIS UAVID ZVNNERI.

||

Typis Martini Jacqvetí.
||

|| Anno Chisti cio loc XCI {'1691). In-fol.

de VI-30-1I-632 pags.

As VI pags. prels. compreendem : titulo (impresso, alternadamente, a preto e a ver-

melho) ; «PR^FATIO XinORlS \\ AD
[

Lectorem benevotum.' ; e as 30 imediatas :

«TABULA CAPITUMIITOTIUS OPERIS ; Siimmam reprssentans, secundam nú-

meros [| in ipso texfu Historiae /Ethiopicse positos.» ; «CATALVGVS
li
AUTORUM

PRffCIPUORUM QVI IN HOC OPERE || allegantur, imprimis eorum qui declaran-

tur, arguntur, ", vel laudantur.» ; «LOCA S. SCRIPTUR.C
I!
in hoc opere declarata.»

;

.SENTAN7LC[!£r||C0NJECTUR-C AUTORIS NOV^ IN |! HOC OPERE CON-

TENT.í:.> ; -Pro Bibliopegis, Fur die Buchbinder. \\ De imaginibus, wegen der

Bílder.»

Esta obra é tambeii; adornada de varias e curiosas gravuras (algumas de pag. dupla),

e com o retr. do autor, de Abba Gregoiius Aetliiops Amharensis (estas duas gra-

vuras estão assinadas: G. B. v. Sund. pinx.- Elias Ch. Heiss scu/p. Aug. Vind.

1691) e o de Imago reges Habessinorvm.

lOBI LVDOLFl
II
RELATIO NOVA

||
De hodierno HabesHnia; Slatu,

II
ex hdia mifer allata.

\\
Addilis Epistolis Hegis

||
AU

||
SOCIETATEM IN-

DLE OníENTALlS, ||
Ejusque Responsione cuni Notis necessariis.

||
Gra-

vura alegórica)
||
FRANCOFURTI AD MOENUM.

f|
Sumptibus JOHANNIS

DA VIDIS ZUNNERI.
||

|| Typis Martini Jacqueti.
|| Anno cio locxciri

—In-fol. de 32 pags.

Na pag. 2 (verso da fl. de rosto): «Imaginem hanc Magnatis Habessini...>, -seguida do

retr. de Culanel gabas-chari,..n (gravura em cobre).

«APPENDIX SECVNDA
||
AD

||
HÍSTORIAM yETHIOPlCAM

||
lOBI

LVDOLFl
II

continens
||
DISSERTaTIONEM

||
DE

|!
LOCVSTIS ||

Anuo prae-

teriío immenía copia in Germmna liíis, || CUM || DlATRIBA, ||
Qua sentenlia

autoris nova de. . . Selavis, sivi lo- 1| cullis, cibo Israelitarum in deserto,

defenditur, & argumentis
||
contrariis viri docti respondetur.

||
Qua occa-

sione nonnuUa S. Scriplura loca dedarantur. & autores quidam
\\
notantur vel

emeiídanlur.
\\
Cum quatuor Indicibus locupletissimis, ut versa pagina dc-

cebit.
II
(Gravura (:degoricu) em ciiapa de cobre)

||
F/?4iVC0F('/?T7 AD

MOENVM,
II

... \\Ax^'o cio Idc.xcjv. In-fol. de VIU IT. (prels.) inums. e

88 nums.

—

As quatro obras em um vol. E.. {jierg.).

As VIII pags. prels. inserem: titulo; índice: In hoc opúsculo continentur post
||
prafa-

tionem.. ; «PR^FATIO AUTORIS AD LECTOREM.. ; .CATALOQUS :', AUTO-
RUM IN HOC OPERE ALLEOATORUMlUdicatis locis ubi laudatur, vel nata-

tur aut
\
emendatur.y ; e : <EXPOSITIO

||
Locorum S. Scripturw, qace non uniformi-

ter ab Inter- \\
pretíbus redduniar.-'

Quatro obras interessantes e muito estimadas ; e, segundo Brunet, dificilmente se en-

contram reunidas.

Parte do teído latino é acompanhado do correspondente texto original, ou versão em
etiópe, impresso com caracteres orientais.

Belíssimos exemplares ; e magnifica e forte encadernação de pergaminho, primorosa-

mente executada. -Muito raras.

•1862 . . .LEXICON jj
.ETHIOPICO-LATINUM:

|| EX OMNIBUSLIBRIS IH-

PRESSIS, ET
II
muitis MSStis contextum.

Ij
Nunc denuo ab ipso Autore re-

visum ac emenda-
||
tum, plurimisque novis radioibus & derivalis,

|| nec O) v
non

II
NOMINIBUS PROPRllS ||

auctum,
||
Ut in Praefalione pluribus dice- ^^ '^7\0 Ò

tur.
II
EDITIO SECUNDA

||
Accedil

||
INDEX LATINUS COPIOSISSIMUS,

||

Qui vicem com Lexici Latino-^th iopci praestare possit. ||^^)0(f%?||
FHANCOFURTI AD MOEMUM

\\
Prostat apud JOHANiSEM DAVID
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^ÚÂO

46

ZUNNERUM.
II

Typis £ sumtiius Autoris impressit Marl. Jacquet.

II

—
II
Anno ChrisH cio loc XCIX. In-fol. de XVI pags. (prels.) inums.,

664 colunas (duas por pag.) nums. e mais 44 pags. inums., a Ires cols.

de impressão. E.

As XVI pags. prels. compreendem as seguintes peças : titulo (impresso, alternada-

mente, a preto e a vermelho) ; Sumario : 'In hoc opere continentur.>; «PR/EFA-

TIO.
[i
loBo LvdolfvbW LECTORl BENÉVOLO S,» (datado no fim: .Francofurti

ipsis Idi-libus Julii. An. S. cb bc XCIX..); «DE INVESTIGATIONE HADICIS
||

cum Priefixorum & Suffixorum deciaratione.» ; .CATALOQUS LIBRORUM TAM
||

^

impressorum quam Manuscriptorum, quibus in conscribendo |, hoc Léxico .Cthiopico

usi sumus.. ; e «COROLLARIUM |1
De primórdio studii ^Ethiopici in Europa e jus-

II que progressu.».

Nas quarenta e quatro pags. finais : .INDEX LATINUS H LEXICI ^THIOPICO-
1|
LATI-

NI.. ; .ADDENDA |, CÔNGRUO LOCO ET ORDINE SECUNDUM
|

COLUMNAS
APPOSITAS.. ; e «Menda Typographica, licet pauca & leviora, partim tautiim trans-

posita,|| diffimulare tamen noluimus.»

Obra importante e muito apreciada. Edição a mais completa ; impressa com caracters la-

tinos e orientais. — Muito rara. Bom exemplar.

1863-Ludolphus de Saxonia.-^YITA CHRISTI,^
||
EX EVANGELIIS ET

SCRIPTUBIBYS IIURTHODOXIS PER LVDOLPHVM SAXO- 1| nium, sacri

ordinis Carlhusiensitiin, excerpla: ad
||
vetustorum exemplarium fidem

||

C) accuratissime recognita. ||
Adieclo Índice nouo, & non vulgari.

||
(Logar

de grande e interessante marca do impressor C. Clievallon, gravada em ma-

deira)
II
PAKISIIS APVD CLAVmVMW CHEVALLONIVM,

\\
SVB SOLE

AVREO,
II
IN VIA AD D.

||
lACOBVM.

\\
ANNO M. D. XXXIUI. (1534).

In-foi. de XXXII ÍT. (prels.) innms. e 396 nums. na frente. E.

Na frente da primeira H. prel. os dizeres transcritos acima; no verso da mesma fl. I : «VI-

TA LVDOLPHI CARTHVSIENSIS, DESCRI-
1|
pta in magnis chronicis collectis

á doctore Hsrtmanno Schedel.' ; e da frente da fl. II ao verso da XXXII, im-

presso a três cols. por pag., o «INDEX || MATERIARVM AM-
1|
plissimus, a loãne

Benedicto doctore !' Theologo, non minus dectè q |! studíose, coUectus.»

No fim, a seguir ao texto, este outro registo da impressão: <P.\RISIIS APVD CLAV-
DlVM|iCHAVALLONIVM,|| ANNO M. D. XXXIIL.

Obra universalmente conhecida e estimada, cuja primeira edição foi impressa por volta

de 1474. A presente edição é excelente; nilidamente impressa com caracteres redon-

dos, a duas colunas por pagina. -Malto para. Bom exemplar.

Relativamente á tradução portuguesa desta obra, veja-se, uo presente Catalogo, o artigo

ALCOBAÇA (Bernardo de).

Ludovico (P. Gasparo).—Relatione di algvne cose... dal Giappone. .

.

—

Veja-se: Lettere annve delV índia

.

.

.

186i—Lugan & Genelioux. —A defeza dos livreiros Successores de Ernesto

Chardron. Resposta á «DifTamação» do Sr, Visconde de Correia Botelho.

Porto: Chardron— Lugaii & Genelioux, Successores, í886. ín-8.o de 74-1

pags. B.

1865— Luís (P. Manuel). — THEODOSIVS
||
LUSITANOS,

||
SIVE

||
PRINCIPIS

||

PERFECTI
II
VERA ||

EFFIGIES
||
Rerum lub id tempus in Luíitania prae-

clarè gelta- 1| rum nativis coloribus iUuminuta
||
A. P. DOCTORE EMMA-

NUELE LUDOVICO
\\
Pace-Juliense

\\
SOCIETATIS JESV. || ||

EBO-

/O O K/L'.
II
Ciim /'(icií/inít Sií/)P)ío)'i(»i.

II
Ex Typographia Academiae. Anno Domini

II
M. DC. LXXX In-fol. de XXXII I pags. (prels.) inums., 269 ff. nums. na

frente e mais XIII inums., finais, de «INDEX RERUM.». E.

'O



AZEVEDO -SAMODÂES 569

As XXXII pags. prels. compreendem as seguintes peças : (idilo (pag. I : a II em bran-
co)

;
«FACVLTATES.. {pag. Ill); .ERRATA OMNINO CORRIGENDA.. (IV); De-

dicatória á .SERENISSIM.íll CATHARI.M.Í
|1 M.^GN.-E BRITANNI/E '; REGIN.-E..

(subscrita : Emmanuel Ludovicus.) (pags. V a XI— a XII em branco) ; «STUDIO-
SO ET BENÉVOLO

II
LECTORI,

11 f«/ez.OQÍ//t/Aí.. (XIII a XXVII) ; .INDEX
CAPITUM.. (XXVIII a XXXI); e «Protertatio Authoris.. (XXXII).

O texto da obra propriamente dito é dividido em três Livros (cLIBER PRIMUS- LÍ-

BER SEGUNDOS- líber TERTIUS..).
Obra estimada e MUITO RARA. Belo exemplar.

1866— Lumbier (Fr. /íaawiunrfo).—Noticia de las sesenta y cinco preposiciones
nuevan.tnte ccndenadas por N SS. V. Innocencio XI, mfdl-rrtesn Decrtto
de 2. de Mayo dei Ano 1679. rubli&.la cl Reverendíssimo P M... Reco- Á//—
nocida por su autor: De nvevo condenadas, y en muchas partes nueva- /^ ^ C)
mente anadidas. Sétima impression, anadidas lás qvarenta, y cinco Pre-
posiciones de Alexandre VH. (Vinheta ornamental figurando um vaso com
flôri s). Lifloa. Na Ofíkina de Domingos Carneiro. Anuo de 1683. Com as li-

cenças necessárias. In-4.° de XII pags. (prels.) inums. e 316 nums., com
duas colns. deimpr., cada. E.

As XII pags. prels. compreendem: titulo (impresso, alternadamente, a preto e a ver-
melho)

;
Dedicatória

:
«AL GLORIOSO, ' Y MÁXIMO DOCTOR DE LA IGLE-

SIA
;

SAN GERONIMO.» (subscrita : «Los Libreros de esta Corte..)- «LICENC AS .

.ADVERTIMIENTO AL LECTOR..; e .TABLA PRIMEIRA... '

'' ''
O titulo no frontispicio está emmoldurado por cercadura impressa com peqs. vinhetas ti-

pográficas ornamentais, simetricamente dispostas.

Livro curioso. Multo raro. Bom exemplar.

•1867-Luna (D. Mariana cíí>).-RAiMALHETE
|| DE FLORES

|| A FELICIDADE
||

DESTE REYNO DE PORTVGAL
||
em fua milagrofa reftauração por fua Ma-

ge-
II
Itade Dom loão IV. do nome, & XVIIL

||
em numero dos verdadeiros

II
Reys Portuguezes.

||
DEDICADO A MESMA

|| MAGESTADE. || POH BONA
M.AEIANA DE LV\A

||
natural da Cidade de Coimbra.

\\ Anno (Escudo
d'armas reais portuguesas) 1642.

||
EM LISBOA. Com todas as licenças. Xa

Officina tíe Domingos Lopes Rofa. A cufta d'Aulora. - In-4.°de 28 pags.
innms. B.

Na primeira pag. o titulo (guarnecido por cercadura constituída de peqs. vinhetas or-
namentais, simetricamente dispostas)

; a pag. 2 em branco
; na 3 a Dedicatória .A

SVA REAL
:

MAGESTADE.. (subscrita: .Dona Mariana de Luna. = ); a 4 em
branco; de pag. 5 a 10 uma poesia (35 quadras): .A EL REY N. - SENHOR NO DIA
QVECSE IVROV POR REY, E SENHOR !i deftes feus Reynos de, Portugal..; dá
mesma pag. 10 ate a 12 outra poesia (27 quadras) : .A MESMA MAGESTADE •• de
pags. 15 a 23 uma .CANC,AM EM

,
LOVVOR DE SVA ; Mageftade.. (32 sextilhas) •

de 24 a 26 oito estancias, em oitava rima: «A SVA
|1 MAGESTADE '; PELLO PRÓ-

PRIO DAS
II guerras, que fe dizem com

|| Caftella.»; na 27: «A EL REY NOSSO
íiSENHOR

ii SONETO..; e, finalmente, na 28: .AO MESMO SONETO »

Opúsculo muito estimado e RARÍSSIMO. Um exemplar no leilão da livraria Nepomu-
ceno (n.o 993 do respectivo Catálogo) obteve o lanço de 40S100 reis.

1868— Lupi {Chrislianwn}.—Opera... Veneliis, MDCCXXIV-DCCXXIX. ln-fo\.
12 toinos em 6 vols. E.

'

A colecção compreende os seguintes tratados : Synodorum ge.terat. et provtnclaUum de- /â^^ ^
creta et cânones, 6 iomos. - Epistoles variorum patrum ad Eplies. concilium, 1 tomo
~S. Petri, apostou, nppeUationes, 1 iomo. -TertulUanuí de prcescriptionibus, 1 tomo'
Vitx et epistola S. TltomcE Canturie/isis, 1 tomo. - Opuscuia post/iuma, 1.vo1.-Od«s-
culorum adm. Reverendi ac eximli Patrís Magistri..., 1 tomo.'

J^Moo
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#

O tomo primeiro é adornado coui um magnifico retr. de Lupi (gravura a buril, assi-

nada: Alexartder á Via. scuL).

Estimada. Edição primitiva; excelentemente impressa. Belo exemplar, com óptima enca-

dernação contemporânea (inteiras de carneira) ; folhas marb.

1869—Lutgen —Noiívelle métliode pratique de langue iillemande .Mise a Tusage

A. fy des frangais par., Contenanl uii cours siiniillanj de ver.sions et i!e Ihe-

nies precedes do leurs vocabulaires. Paii;: 2". !íc'<i/, 1S47. ln-8.° de VIII-

2E.9-IV-1V-314-IV-Í48-IV pags. E.

1870- Luz (Fr. Lidoro da) —OPVS'-,VLVM
|i
DE S.iCíilS

i|
TH ADlTIlWlBVS.

||

AD SEHENISSIMAM,
||
PientiíTimam, & Polenlifliniam Calii:iriii.im

|1 Ma-

giiae Britaniiiae, & Hiberniae
||
Iteginam.

||
Authore R. P. I'. F. Isidoro Daa

^_^ / /ZÍ^ ^^ ^^ Lvz Scalabitano, in
||
Academia Cunimbricensi primo & primário Cathe-

drao... Ctiti Indicibus neceffarik.
\\
(Vinheta ornamenta' roprodiizindo um

vaso com uma planta florida)
||
PARISIIS, \\ Apnd Ioannem Bovllárd, in.

quadiiiio fanclm Genarefce, \\
aã infigne epifdem Sanctcv.

\\
|| M. DC.

DiNl.\\SVPERIORVMPEHMlSSV.—ln-i:.<' de 359 (aliás 397, pois que

a numeração das 345 a 352 se faz por fl'. ; a 359 está erradamente nume-

rada 559), além de XL inums., e uma em branco, finais. E.

Na primeira pag. o titulo transcrito acima ; a pag. 2 em branco ; de 3 a 6 a Dedicatória

a D. Catariana, rainha de Inglaterra; nas 7 e8 as «APPROBATIONES.» permitindo

a impressão da obra ; de 9 a 359 o texto da obra propriamente dito ; e nas XL
pags. inums. finais o «INDEX.» (Impresso a duas cols. por pag.).

Livro estimado e MUITO RARO. Belo examplar.

1871- Luz [Fr. Phelippe da).—SERMÕES
|1
DO PADRE

||
FREY PHELIPPE DA

LVZ
II
RELIGIOSO DA OHDEM DE NOSSO

||
Padre Sancto Agofiiniio, nefta

Prouincia
||
de Portugal.

||
Pr.meira Parte

1|
QVE C0MEC,A DE QVARTA

FEIRA DE
II
Cinza até a primeira octaua de Pafchoa.

\\
DIRIGIDOS AO IL-

,_ / V^/s- LVSTRISSIMO SENHOR
i|
Dom Migdel De Castro Metropolitano Arcebis-

' P ^(^ P° 1'
^^ Lisboa, do Confelho de Efiado de lua Magellade, &

||
Viforrey de

Portugal,
II
ANNO (Gravura quadrangular, representando S. Agostinho

entregando a Regra di Ordeai aos niviços) 1617.
||
Com todas as Ikençasnu-

ceffarias
\\

|| Em Lisboa. Por Vicente Ahiarez impn flor do Bifpo de

Portalegre.
||
Eítà tayxado eíle Líuro em féis tofiões em papel.—In-fol. do

VI ff, (prtls.) inums. e 18J (mais uma em branco)- 143 nums. na frorile,

além de uma outra em branco e Xdl inum>i., finais.

As VI ff. prels. inums. compreendem o seguinte texto : titulo (emmoldurado por ele-

gante cercadura) (frente da H. I; o verso em branco^; «LICENC,AS DESTE LIVRO.»

(LICENÇA DO PRIMEIRO REVEDOR- LICENÇA DO SEGVNDO REVEDOR
-LICENÇA DO SANCTO OFFICIO - LICENC.A DO ORDINÁRIO- LICENC.A
DA MESA DO PAC,0) (H. II) ; Vistos de Fr. António Vieyra, Fr. Manoel Cabral e

Fr. Guilherme de Sancta Maria (fl. Illi ; Dedicatória «AO ILLVSTRISSIMO
Ij
SE-

NHOR DOM MIGVEL DE
;, Caftro.... (frente da II. IV); «PROLOGO AO H Le-

ctor.» (do verso da H. IV ã frente da VI); e •^TAVXA.' (restajite parte da mesma
fl. VI).

. . SEGl'NDA PARTE. Ij Que contem Iodai as ffftai', que por difcurso

de
II
todo o anuo sefeflejão. ||

Dirigido ao Illustrifsimo Senlior Dom loão da

Sylua, Gapelião mor
||
da Capella Real, & Inquifidor da Mtfa grande.

||

(Escudo d'armas do mesmo D. João da Silva)
1|
Com lieençi da fanda Inqni-

fv^o. Ordinário ^ Paço.
\\

|| ImprefTos por Pedro. CracsbeecK, Im-

preílor dei Rey.
||
Anno 16-28.— In-fol. de IV ff. (prels.) inums. e 161 (mais



AZEVEDO -SAMODÃES 571

uina em hr.ui^oj— 191 nunis. na frenle, nfóra XI iriiims., finais.

—

Os doií

vols. E.

As IV ff. prels. compreendem: titulo (guarnecido de cercadura tipográfica; frente da

ff. I ; o verso em branco) ; <LICENC,AS.- (frente e parte do verso da fl. II) ; 'ER-

RATA' (restante parte do verso da mesma ff. II); Dedicatória, encimada pela for-

mula: .ILLVSTRISSlMOIISE.NHOR.í (fl. IO); e Prologo, «Ad Lectorem.' (frente

da fl. IV; verso em branco).

Nas XI ff. inums. finais decorrem os INDEX. .V composição, tanto dos Sermões como a

dos índices, é a duas colunas por pagina.

Clássico muito estimado. — Edição primitiva e única publicada: primorosa e mui nitida-

mente impressa. Muito rara. Belo e.vemplar, com óptima encadernação (inteira

de carneira), antiga e bem conservada.

1872—Luz (F,-. Simão do).—lUiliVE ilELAG,.\0. .. Em J.isboa... anno 1S3J.

{IJo frojitisjirio ilunvs a exacin reprodiiçfio fotn-'i'!cográfica que serjiie): (^^D^/^ ó]p'O £)

BREVE R EL AC, A O
DO INSIGNE MARTYR IO DE
trez: tcligiofus da o idem de S Domingos daprouln

cia de N Senliorj do Rolario das Philippinas.quc pade

ceráo no impciío ilo lapão , pola piegaijáo d^ faiuo

£aangellio,derdc o anno de iíi7.a{eo de 1614,

TiT»da d» b!ilú'ÍA ijut delUs (ímpos em- C flelliAno * R.

F.f.MiUhior Mançano círxijjpua Htfanioi jjjiiio nas

diitaí tlhíti,^ p-ouinc!»l qucfotda mtfmiipriiHençuit

íaifc também nienção do martyiio de outias multas

pírtoas.afsun iclig^olai de outras otdcs, como fécula,

rcsjuiuitòs dcllei pertenccines à nítta oxdem de S.Do
nnugoijcjue pola veidade da Unta Fe deiio .1 vida.

VMt 710 fim nomcad.is nouc p,eJfoaj da prin.íira jy titcet-

ruregfa aa mefmn trdem de 'S.D^rntngo^^que no nnno de

f(í 17, padictrãi nmtiyriíi rjo diti» iinperi» pol» r/iefm»

fé
Cmhelica. Tamhem fe dá bãt imie noticití do mxtty-'

««jíj«« os padres ['. Ago/iinhn da Madalenit fr'.loS» Buli

íifi/iiÓ' frey^imão d* M*i/rc de Dios cIa dilta ordem dos

Prcgadorei dn ptotfíncix ie FottKgxl, padecerão ias ilhas

dl Solor, em dcffrif^i dafAnia Fe E otitrojl de rtiurtyri»

de ites muncelus isthrcSf Per» de Caiíii!haes,i iluadtr dt

Citrutíhxes.f^' Manoel de Lima míiruidâs K» Fe,(^batc

liíndus pellos jrades de '^ Úominaos,

PpIo P MTi Simão da Lut dj ordem dos Fieira-

doirt da proulacia de Povtucal.

iw LisioA,(óm ttdas m; Vcenfas »ecc!fariAS,ftr Fedr»

Crmiheeik, t»no id^d

In-8.° iieq. de 51 (T. nums. na fitínte, nSo incluindo nmi em branco e uma
iimni. (íintús), tendo na frente (o verso em branco) as ttERRATAS». E.
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//

Na frente da primeira folha o titulo reproduzido acima em «fac-simile» ;
no verso da

mesma II. duas peças de Licenças para a impressão (a primeira vem datada e subs-

crita : «Em S.
:, Roque oje 27. de lunho, de 630. |l Doctor Io:ge Cabral.^); na ff. 2

um Proemio .Ao pio Lector.>; e de H. 3 a 51 o texto da Relação propriamente dito,

o qual compreende XIII Capítulos.

O volume é constituído por seis cadernos de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente

das cinco primeiras ff. de cada um deles : ^4 2 (á primeira fi. deste caderno compe-

tia a rubrica A, porém não a apresenta), A 3, A 4, A 5 í F, F 2, F 3, F 4, F S; e

um de seis ff. (o ultimo), rubricado, no pé da frente das três primeiras : G, G 2,

as.
A impressão do proemio e dos títulos dos Capítulos foi execut.ida com caracteres itálicos,

e a do restante texto com redondos.

Livrinho curioso e RARÍSSIMO ; de muito apreço para as colecções de escritos relativos

ás Missões das Filipinas e do Japão durante parte do segundo quartel do século

XVII. Registado por Barbosa, Inocêncio e Pinto de iWatos.- Excelente exemplar.

1873— Luz Soriano [Simão José da). - Historia do cerco do Porto, precedida de

uma extensa noticia sobre as diíTerentes ptiases politicas da monarchia,

desde os mais antigos tempos até ao anno de ISW, e desde este mesmo

//i (^ anno até ao comego do sobredito cerco, por Simão José da Luz Soriano...

Lisboa : Imp. Nacional, •1846. ln-8.°, 2 vols. de lV-583-1 e IV-XVI-615-I pags.

e um mapa desicbravel. K.

Primeira edição. RARA.

1874 Historia do reinado de el-rei D. José e da administração do Mar-

quez de Ponibal, precedida de uma breve noticia dos antecedentes reina-

dos a começar no de el-rei D. João IV, em 1640. Lisboa: Typ. Universal,

1867. In-8.°, 2 vols. de XIV-553-1 e 663-1 pags. E.

Apreciada e pouco frequente.

1875 Revelações da minha vida e memorias de alguns factos, e homens

meus contemporâneos por... Lisboa: Typ. Universal... 1860. In-8.° gr. de

r^ VI-779-1II pags. e retrato. E.

Tiragem apenas de 400 exemplares. Estimada. Pouco vulgar.

1876 Utopias desmascaradas do systema liberal em Portugal, ou Epi-

tome do que entre nós tem uido este systema, por... Lisboa: Imprensa

/-) As União-Typcgráphica... 18õ8. In 8.» de VII-106 pags. E.

Apreciada e pouco comum no mercado.

M
1877- Macarronea lotino portuguezn. Quer dizer apontoado de versos macar-

ronicos latino-portnguezes, que alguns Poetas de bom humor destilarão

do lambique da cachimonia paia o desterro da melancolia. Quarta impres-

^ O saõ. Accrescentada.. . Lishoa: Na Ofíic. Patr. de Francisco LvÍ3 Ameno. il.

DCC. XCII [1792). Ir.-8.o peq. de 23Õ 11-112-7 pags. E.

As 112 pa.Js que constituem o segundo grupo de numeração inserem: -MEIA HORA

DE RECREAÇÃO Passada na Casa do Ópio com os adherentes da tolina. Offere-

ce a Duarte Nunes Ferrão... Primeira Ediçaô mais correcta, e augmientada que as

preJedentes. Lisboa: Na OJic. de... M. DCC. LXXAV//.. ; e as 7 pags. finais:

«SUPPLEMENTO á Macarronea latino-portugueza.».

Obra curiosa e estimada.

b'^
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-A mesma obra : í.isboa, Nii Ofpcíiia Patriarcal de Franeifco Luiz Ame-
no. M.PCC.LXV. Com as llrvcas uecesíarian. In-8.° ptq. de 176-IV-20-1I

pags. E.

Primeira edição. Já rara. Bou exemplar.

1878- Macedo (Anlonio de).—DIVI TVTEI,ARES
||
ORBIS CHIUSTIANI:

ll
OPVS

SINGVLARE, IlIN QVO DE SANCTIS
|i
UEGNOUVM, PROVINCIARVM,

VRBIV.VI
II
M.\XIMAHVM

|i
PATRONIS AGITVR

|| ANTÓNIO MACEDO
||
SO- <^ //"la/^

CIETATIS lESV,
II
LUSITANO CONlMBRIGtNSI

||
AVTllORE.

||
(Logar de -^ /Ulv O Q

\inheta lepresentando uma rosa, a qual tem no centro as iniciais emble-

máticas da Ccmpa de Jesus: I H S)
||
VLYSSIPOIvE, || Ex Typographia MI-

CHAELIS DESLANDES,
||
Anno M.DC LXXXVII. 1| Cv.m faeultate Siiperiorum.

In-fol. de XII pngs. (pieis ) iiiums. e flõl nums., além de urna em bram o,

final. E.

Nas XII pags. prels. as seguintes peças : titulo (frente da pag. I ; a II em branco)

;

cMAQNO DVCI ETRVRI/E ,, COSMO III. |; EPISTOLA NVNCVPATORIA.. (é im-

pressa com belos caracteres itálicos e vem subscrita no fim: «ANTONIVS MA-
CEDO S. /..) (pags. III e IV);,cPROíiV!IUM.. (pags. V a IX) ; e .LICENÇAS..

(Faêultas Provi:icialis.- Lice:iça do S. Oficio.- Licença do Ordinário—Licença do

Paço.-Etc.) (p.igs. X a XII).

De pagina 529 a 543 decorre o .INDEX
1
RERVM MEMORABILIVM. ; de pag. 545 a

550 e em parte da 551 um .CATALOGVS ;, SANCTORVM, 1|
QVI PROVINCIARVM,

REQNO-Ilrum, & Vrbium Patroni ordine ai-
1|
phabetico defcriptus.» ; e na restante

parte da mesma pag. 551 as «ERRAT.^S.»

Nas pags. 257 a 266 vem o texto relativo á .INDI/E ORIENTALIS ||
PATRONI.. (in-

cluindo a «ÍTHIOPIAM..).

Obra curiosa e estimada; registada por Barbosa Machado na sua Bibl. tusit. (tomo I,

pags. 316, coln. 1).

Belíssimo exemplar; com encadernação contemporânea, tendo as pastas ornamentadas a

frio. —R arisslm a

.

1 879- Macedo (F/-. Fra-ictco rfc). — REVERENDISSIMI PATRIS ||
FR. FRAN- ///y^

CISGI
II
DE MACEDO

||
. . ||

CARMINA SELECTA.
\\
(Logar de tlorâo oina- AíC ô O

meritril, gravc,do em madeira)
||
VLYSSIPONE, |1 Apud MICHAELEM DES-

LANDES.
II II

Anno MDCLXXXIII.
||
Cum fccultale Suffrioritm. In-8.°

de XVI-414 pags. E.

As XVI pags. prels. (inums.) inserem : titulo (pag. I
; a II em branco) ; Dedicatória

ao «ILLVSTRISSIMO
1|
AC REVERENDÍSSIMO ;; D. D.

|i
LVDOVICO ;

SOVSA i; AR-
CHIEPISCOPO VLY3S1PO-

:! nensi... K NVNCVPATORIA INSCRIPTIO.^ (é im-

pressa com caracteres itálicos, e vem subscrita por .Antonius de Macedo.) (pags. III a

VI); Preambulo :.LECTORI CURIOSO.. (VII e VIII); -INDEX
;

Totius opens.. (IX a

XII) ; e «LICENÇAS.. (XIII a XVI).

Compilação estimada. Compreende composições em prosa e verso, todas em latim.—

MUITO RARA. Bom exemplar.

1880 -Macedo (P. Jofé (i«)—ANTÍDOTO Ij DA ||
LÍNGUA PORTUGUEZA.

|1 OF-

FERECIDO
II
Ao muilo Alio, e muilo Poderofo Rey,

jj
DOM JOAÕ O QUINTO

II
NOSSO SENHOR

|| PoR || ANTÓNIO DE MELLO DA FO.NSEGA. (psevdó-

nimo)
II

(Lf-gai' de pequena vinheta ornamental)
||
AMSTEKDAM-

|1
Em Cufi ^

de Miguel Diaz. Impreílor, y Mercader
[|
de Libros. (S. riiía—na Uedica-

loria, 1710). In-4.° gr. de XU pags. (prels.) inums. e 42G (a uUima nume-

rada erradamente 41(3) nums. E.

Nas XII pags. prels. vem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) ; Dedicatória «Ao

muito Alto e muito Poderofo Rey.
i|
DOM JOAÕ O QUINTO

1|
NOSSO SENHOR..

/âMO (^
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^OOÂòo

(datada e subscrita no fim: «...Lisboa o primeiro de Janei- 1| ro de 1710. ]; António

de Mello da ronteca..) <pags. Ill a V; a VI em branco); e «PROLOGO |1
AO

||

LEITOR., (pags. VII a XII).

Obra verdadeiramente interessante e por isso muitíssimo estimada. De pag. 273 a 426

insere ura curioso e substancial comentário acerca de Camões e das snas obras.

Edição única, primorosa e nitidamente impressa com caracteres redondos, em papel de

excelente qualidade. A composição é embelezada com diversas letras iniciais, de

lindos desenhos de fantasia, gravadas em madeira. Os exemplares, muito procura-

dos, jA RARAMENTE APARECEM no mercado. O nosso encontra-se em óptimo es-

tado de conservação, e isto decerto o valorisa, e muito.

1881- Macedo {José Agoaiinho rfe).—AO SENHOH |1 STOKLtR |1 SOBRE A VIA-

Áf^' ^"^ ^ ^^^^ AF.rUA
II
DO CAPITÃO

|!
VICENTE LUNAHDI

||
EPISTOLA

II
t)E JOZÉ

ri ^ ^
AGOSTINHO

I!
DE MACEDO.

1|
(['e luena vinheta oinanientnl)

||
LISBOA :

||

& //?/'^~ ^^ OFFiCINA DO SENADO II- -HANNOM. DCC XCIV
1|
CV?n L coiço

72'-. / /'^ da Beal Meza da ComvA>são Oeriil
\]
sohre o Exame, e Cetxiura dos Litros.

In-S." peq. de L5 p;"g.»., além de uma < m biorco, final. E.

No mesmo volume mais três opúsculos contendo outros escritos de J. A. de Macedo ; e

ainda a seguinte obra de outro autor: «VIDA de José Agostinho de Macedo e Noticia

de seus escriptos por M. J. Marques Torres. Lisboa: Typ. -Portas de Santo Antão

n." 9. IS59. In-8.0 peq. de 109-1 pags. (esta ultima de Erratas), e uma litografia re-

produzindo o retr. do biografado.

1Í82 Branca ria lios&is. Tragedia. . . Listoa : Na Impressão liegia. Anno

1819. Com Licença. I11-8.0 peq. de 0.^-11 pags. E.

Encadernados juntamente estão cinco outros opúsculos contendo escritos do mesmo P. J.

A. de Macedo, entre eles os seguintes : «D. LUIZ D'ATAIDE, ou a tomada de Dabul.

Drama heróico. O assumpto he tirado da Ásia porlugueza de Manoel de Faria e

Sonsa... por... Lisboa: Na Imp. Nacional. Anno 1S23.' In-S.o peq. de 72 pags.—

cEPlCEDlO na morte de Manoel Maria Barbosa du Bocage, composto por... Lis-

boa, Na Imp. Regia. Anno M.DCCC.VL Com Lice:iça.t In-8.0 peq. de 14 pags.

1883 — Carta de Fogaça, ou a Historia do cerco de Saragoça, Segimdo o

vio representar em hnma Comedi 1, o Doutor Manoel Mendes Fogaça, que

a descreve ao seu amigo Transmontano, no estilo do seu 5.» A\ô Fernão

Mendes. Dada á luz por. . . Lisbia: Au liiip. R''gia .Anuo 1SI2. Com IJcetiça.

I11-8.0 peq. de 77 pags. E.

Encadernados juntamente, mais cinco opúsculos contendo igual numero de escritos do

P. José Agostinho de Macedo. Interessantes e pouco vulgares no mercado.

1884— Carta primeira (2,», 3.*, 4.*, 5.», 6." e 7."), escripta ao senhor Pe-

dro Alexandre Cavrué, Mestre ixaminado do Offioio de Carpinteiro de .Mo-

veis, por... (Escudo d'arinas reais portuguesas). Lisboa: Nn Impnnsa

NocionaL Anno 1821. Com licença da Commissão de Cfiiíwa. In-4.", 7 opús-

culos em um vol. F.

Epistolas interessantes e estimadas. Colecção completa e r.ira.

Encadernados juntamente ha outros opúsculos com produções do mesmo P. Macedo. Al-

guns muito interessantes e pouco vulgares.

1885 Carta i.* (e seguintes ató A Si." e nlliiiia da cole-ção) do José

Agostinho do Macedo a seu amigo. J. J. P. Ij. (Joaquim José Pedro Lopes).

—No fim de cada opuscu'o : lisboa: Kn Imp. Regia. Aimo IS21. In-4.°, 32

opúsculos em um vol. R.

Missivas interessantes e apreciadas. Colecção completa
; j.i pouco ír;quente.

Encadernadas juntamente: «CARTA AVULS.A de... ao seu amigo, que por nome, e so-

bre-nome não perca, sobre o diluvio das respostas, e respondões ao Artigo commu-
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nicacio na Gazeta N.o 103. > (No fim : Lisboa : Na Imp. Regia. Anno 1828). In-4.o de

15 pags. -«CARTA ÚNICA de... Sobre hum muito pequeno, e pobre Folheto que

se chama- Breves observações sobre os fundamentos do projecto de Lei para a ex-

tincção da Junta do Exame do estado actual, e melhoramento Temporal das Ordens

Regulares... Lisboa: Na Imp. Regia. Anno 1828...» In-4.o de 22 pags.

1886 Cattas filosóficas a Attico. Por,.. Lisbca, Ka Impressão Regia.

Anuo iSlõ.
II
Com Licença. In 8.° peq. de Vin-240 pngs. E.

As pags. prels. inserem uma Dedicatória «A' lllustrissima Senhora D. Joanna Tho-

mazia de Brito Lobo de S. Paio, Religiosa Cisterciense no Real Mosteiro d'Odi-

vellas.»

Edição primitiva. Pouco vulgar. Bom exemplar.

1887- Censura das Lusíadas. Por... Lisbia: Na Impr. Regia. Anno
1820. In-S." peq , 2 \oIs. de 2951 e 271-1 pags. E.

Apreciada e pouco vulgar. Bom exemplar.

1888 Considerações mansas sobre o quarto tomo das Obras métricas

de Manoel Roçago, acn scenladis com a vida do mesmo... Por... (Es-

cudo d'ariEns rc'rlt'6Ut!fas). Lilxo, Aa Impressão Begia. Ar.no 1813. Com
Lianç". In-8.° ptq. de 39 pags. E.

Opúsculo curioso e pouco vulgar. -Encadernados juntamente mais quatro opúsculos

contendo as seguintes obras do mesmo autor da precedente: «A SENHORA MARIA
ou nova impertinência. Por. ..•-«DEMONSTRAÇÃO da existência de De03.>-«O

COUTO.. -«ANALYSE analysada. Resposta a Couto.»

1889 Cordão da peste, ou medidas contra o conlaeio Periodiqueiro. Lis-

boa : Na C)/fic. da Viuta de Lino da Silva (<odmho. Anno de 18Si . .

.

In-S." peq. de 44 pags. E.

Encadernadas juntamente estão outras produções do mesmo autor, e ainda algumas de au-

tores diversos, mas leferindo-se todas ás obras do P. J. A. de Macedo. Entre as ulti-

mas ha a seguinte:" EXAME CRITICO do novo poema épico intitulado O GAMA Que

ás Cinzas, e Manes de Luiz de Camões, Frincípe dos Poetas, dedica'^, como em des-

aggravo, os antigos Redactores do Correio da Peniusula, João Bernardo da Rocha e

Nuno Alvares Pereira Pato Moniz. Lisboa, 1812. Na Offic. de Joaquim Rodrigues

d'Andrade... Im-8.o peq. de 84-1 pags., afora três em branco, finais.

180C O DESENGANO,
II
PERK Dlf.O POi ITICO, E MORAL: ||POH||

JOSÉ AGOSTINHO I>E MACEDO.
\\
N." i. || . . .

||
(Escudo d'arma8 rea's de

Porti.gal)
II
l.]SBO.\ :

|| NA IMPRFSSÃG PEGIA. || 18j0. || II
POR OR-

DEM SUPERIOR. Ini.o, 28 ni.ms. de 12 pags. cada um. E.

o ultimo numero tem o segninie titulo : «ULTIMO DESENGANO, [OPÚSCULO MO-
RAL E POLITICO:; EM ADDIÇÃO A'S ULTIMAS PALAVRAS |! DO GRANDE
JOSÉ' AGOSTINHO DE MACEDO i) EM O N.o 26 DOS SEUS DESENGANOS..

Periódico cuiioso e muito estimado. Colecção completa, já pouco vulgar no mercado. Exem-

plar perfeito e acompanhada dum retr. do P. José Agostinho de Macedo (litografia

assinada; N. P. Possolo íit/i.-na Ojf. de S.*"^.

Encadernado juntamente, ha o seguinte opúsculo ácèrca do P. J. A, de Macedo: «SONETOS
na morte memorável do grande orador, grande escriptor, grande poeta José Agostinho

do Macedo. (Escudo d'arniaE portuguesas). Lisboa: Na Impressão Regia \\ 1831. Com
Licença.' ln-4 o de 7 pags. Consta de três Sonetos, sendo dois subscritos por Francisco

Ferreira Barreto e uui por José Daniel Rodrigues da Costa.

1891 O DESAPROVADOS. N. \.o (ao 2B.°). — No fim dos números:

LISBOA. Na Impressão de Alcobia. 1818. (a 1819) ||
Com licença da Meza do
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Descmlnrgo do Pnço. In-4.°, 26 miras, com o lotai de 209 pags., ;i!(?m de

unia em branco, final. Em im tol. E.

Colecção completa desle curioso e estimado periódico semanal, publicado anónimo.

Inocêncio, referindo-se a esta publicação, diz: •... Comprehende uma serie de artigos di-

versos, no gosto dos do Motim Littetario, e de alguns do E^ipectador ; havendo entre

elles alguns muito chistosos e interessantes, e que ainda hoje (1859) se lêem com gosto.»

RARA. Belo exemplar.

1892 Elogio do Illustrissimo e Excellentissimo Ricardo Raymnndo No-

gueira, Con.sellieiro d'Estado &c. &c. &c. Por... Lisboa: A'a Impressão Re-

gia. Anno 1827. Com Lieevça. In-4.° de 55 pogs. E.

Encadernado juntamente, este outro escrito do mesmo padre Macedo: •REFUTAÇÃO do

monstruoso, e revolucion.irio escripto impresso em Londres, intitulado Quem he o le-

gitimo rei de Portugal? Questão portugueza submetida ao juizo dos home:is impar-

ciaes. Londres. Impresso na Officina Portugueza. Por... Lisboa: Na Impressão Re-

gia. 1S2S. Com Licença. In-i.o de 80 pags.

189J O Escudo, 011 .Iurnal de insirncção politica. (No fim de cada nu-

mero : «LISBOA: NA IMl HESSÃO LIBERAL. 1823. lUa Formoza N." 42.

In-4.'', 5 nums. e dois Suplemuitijs (um ao n." 1, outro ao n.° 2), com o

lotai de 96 pags. E.

Periódicj politico interessante. Únicos nums que se publicaram. RARO.
Encadernados juntamente estão mais nove opúsculos com igual numero de trabalhos literá-

rios do P. Agostinho de Macedo. Algxnis destes opúsculos são já raros no mercado.

1894 O Espectador Poilu^iiez, Jori ai de Litteratuia, e Critica. Por...

Lisboa: Aa Imp. de Alcolia. 181G-18. In 4.°, 4 semestres em egual numero

de vols. E.

Publicação muito interessante c apreciada. Colecção completa. Pouco vulgar.

1895 —O homeir, ou os limites da r;izão : Tent.itiva filosolica de ., (Es-

cudo d'armas reais portuguesas). TAsboa : Xa Imp Ilcgki. Anno 1815. Com

licença. In- 8.° de li- 2 pr.gs. E.

Livrinho pouco comum no mercado.

1806 InventErio da rcfiitaijio analylica feito por... Lisloa. Na Impres-

são fíegia. Au7io 1S12. In-S." ptq. de 62 píigs. E.

Encadern,idas juntamente, estas outras produções do mesmo autor: «OS SEBASTIANISTAS.»

-«JUST.\ DEFENSA do livro intitulado os Sabastianistas, e resposta prévia a todas as

Satyias, e invectivas, com que tem sido atacado seu Autor.»— «MAIS LÓGICA ou

nova Apologia da justa defensa do livro os Sebastianistas.»— «CARTAS sobre o verda-

deiro espirito do Sebastianismo...».

1897 Os jesuítas, e .is letr; s ou a Pergunti respondida. Por... Lisboa:

Na Impressão ílegia. '1S3U. Com Licença. 111-4." de 36 pags. E.

Encadernados jnntamente ha mais 21 0|niscuIos com trabalhos literários do mesmo autor,

sobre diversos assuntos; e ainda este de autor diverso; •Biographia do padre José

Agostinho de Macedo. Por Joaquim Lopes Carreira de Mello. Seguida d'um cata-

logo alfabético de todas as suas obras. (Escudo d'armas reais portuguesas). Porto:

Typ. de Francisco Pereira d'Azevedo..., 1S54.» In-8.o de LVIII pags. e retr. (lito-

gráfico) de J. A. de Macedo.

Alguns dos opúsculos são muito interessantes e bastante raros.

1898 GAMA
||
POEMA NARRATIVO. H AUTHOR ||

iOSÉ AGOSTINHO DE
MACEDO.

11
(Escudo d'armas reais portuguesas)

||
LISBOA, 1| NA IMPRES-
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SAO REGIA.
II
1811.

|1
Com Lkmç.a da Meza do Desemlargo do Paço.

Vende-se na Loja de Desiderio Marqxies Leão no
\\
largo do Calhariz, N.° 12.

In-8." peq. de XV-I-266 pags. E.

Nas XV pags. prels. o seguinte: titulo (pag. I; a II em branco); e «DISCURSO.» pre-

ambular ; e na imediata uma declaração do Editor ácérca dos exemplares desta

edição.

Poema em oitava rima, dividido em dez Cantos. Estimado. Edição primitiva, mui niti-

damente impressa em papel de linho de excelente manufactura. Já rara. Bom exem-

plar.

1899 A Lyra anacreontica ; á Illustrissima Senhora D. M. C. D. V. Por...

(Escudo d'armas reais portuguesas). Lisboa: Na Impressão Regia. Anno

1819. In-8.» peq. de 191-1 pags. E.

1900 A Meditação. Author... (Escudo d'arinas reais portuguesas). Lis-

boa : Na Impressão Pu-gia. Anno 1818. Com Licença. In-8.° peq. de II-254-I

pags. E.

Poema em quatro Cantos. Estimado. Edição primitiva, RARA.
Encadernadas juntamente estas outras produções do mesmo autor: «O NOVO ARGO-

NAUTA; poema por... Lisboa: Na Off. de António Rodrigues Galhardo... Anno de

M.DCCC.IX.' In-S.o peq. de VI-3-t pags.-«ORACAÔ FÚNEBRE, que nas e.xequias

do... senhor D. Joaõ sexto, celebradas na basílica do Coração de Jesus, no dia 10

de abril de 1S26, pregou... Lisboa, 1826. Na Typ. de Bulhões.» In-8.o peq. de 38

pags.

1901 MOTIM LITERÁRIO || EM || F' 'RMA DE SOLILÓQUIOS,
jl
Desta

Obra, itiliiranienle Oriyinal,
\\
se publicão duas folhas cada se- \\

mana, que cn-

cerrão objectos stpa-
||
rados, e independentes. \\ SEU AUTHOR |1 JOSÉ' AGOS-

TINHO DE MACEDO.
||
Nvm. I.

||
(Logar de escudo d'armas reais portu-

guesas)
|| LISBOA. || Na Impressão Regia. Anno 1811. jj

Com Licença. .

In-8.0 peq., XXXVII nunis. era 4 tomos de 398, 348, 3'25-III e 231 pags. E.

Publicação periódica muito interessante e estimada. Colecção completa. Primeira edição

(a 2.a é também de Lisboa, 1841). Rara. Belo exemplar, com ene. contemporânea

(inteiras de carneira).

1903 A natureza, poema por... Lisboa, Na Typ. Rollandiana. 1846

In-8.» peq. de 244 pags. E.

1903 Newton. Poema. Por... Segunda e.lição correcta, e augmentada.

(Escudo d'armas reais portuguesas). Lisboa: Na Impressão Regia. Anno

181Õ, Com Licença. . . In-8.o peq. de 151 pags., além de ires em branco,

finais. E.

Edição adornada com uma gravura ai buril reproduzindo o retr. de Isaac Newton {Fon-

tes /.).

1904 Novena da santissima Virgem mãi de Deos, e senhora nossa cuja

sacrosanta imagem milagrosamente apparecida em huma gruta junto a

Carnaxide, se venera na hasilica de Santa Maria no Mysterio de sua con-

ceição immaculada, disposta, e ordenada por J. A. de M. Lisboa : Na Nova

Impr. Silviana, 1827... In-8.° peq. de 5o pags. E.

Ilustrada com uma gravura a buril reproduzindo a imagem da Virgem e o seu apareci-

mento milagroso na gruta junto a Carnaxide.

Encadernados juntamente, mais oito opúsculos com outros tantos escritos do mesmo au-

tor, entre eles o seguinte : «O EXAiVlE examinado, ou resposta aos senhores ba-

37
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chareis João Bernai-do da Rocha, e Nuno Pato Moniz, Por... Lisboa: Na Imp. Regia.

Anuo ISn.t ln-8.o peq. de 100 pags.

1903 Obras de Horácio, li aduzidas em verso portuguez, por... Tomo
I. (lir.ico publicado) Os quatro Livros das Odes, e Epodos. (Escudo d'ar-

mas reais poituguezas). Lisboa, Na Impressão Regia. Anno 1807. Com li-

cença de S. A. B. In-8." peq. de XXXV-222-I pags. E.

Nas XXXV pags. prels. vem inserta uma «PREFAÇÃO.» do tradutor-P. José Agostinlio

de Macedo.

1906 Ode sobre a verdadeira felicidade, dirigc-a ao senlior Manoel Míiria

Barhoza du Bocage, seu amigo... Cliamado entre os da Arcádia de Roma
ELMIRO TAGIDEO. (Escudo d'armas reais). Lisboa: Na Off. de Filippe José

de França e Liz, Amw M. DCC. XCL. . In.4.o de 7 pags. E.

Opúsculo estimado e raro. — Encadernados juntamente estão mais 14 opúsculos, que

inserem obras poéticas do mesmo Padre Macedo. Alguns destes opúsculos são já

bastante raros no mercado.

1907— Oraçaõ fúnebre, que nas exéquias do... Senlior D. Joaõ sexto,

celebradas na basílica do Coração de Jesus, no dia 10 de Abril de 1S26,

pregou... (Escudo d'armas reais portuguesas). IAsboa.lS26.NaTrip.de

BvlhOes. Com IJcenea da Meza do Liesembargo do Paço. In-8.° peq. de 38

pags. E.

Encadernados juntamente estão mais nove opúsculos contendo igual numero de Orações

fúnebres, pregadas, por diferentes autores, em vários logares e datas.

1908 ^O ORIENTE, POEMA DE... LISnoA: NA TMPBESSÃO REGIA.
ANSO 1814. Com. licença. In-4.o peq., 2 vols. de 247 e 238-1 pags. E.

O primeiro volume é ornado com o retr. de José Agostinho de Macedo (//. J. da Silva

piíix.—D. J. Silva esculp.); e o segundo, com o de Vasco da Gama (José Joaquim

Marques Esculp.). Ambos os retrs. são giavados a buril e impressos aparte.

Poema estimado. Edição original; já rara. Bom exemplar, com ene. contemporânea da

edição.

1C08-A O Oriente. Poema épico de... Lisboa: Na Jmp. Regia. 1827.

Com Licença. In-4.° de VIII-XXH-II (estas em branco) 380-1 pags. E.

Segunda edição, mui nitidamente impressa em excelente papel de linho. Adornada com
uma bela gravura a buril, primorosamente executada {Joze Coelho del.~J. V. Priaz

sculp.).

1908-

B

A mesma Obra: Porto: Tijp. de Francisco Pereira d'Azevedo ;,.

.

1854. In-8.° de 400 pags. E.

Ifl09 Panegyrico de S. Francisco Xavier, Recitado na Real CapeDa dos

Passos de Queluz a 3 de Dezembro do anno de 1804, por... Lisboa, Na
Imp. Regia. Anno 1812. Com licença. In-S." peq. de IV-66 pags. E.

Juntamente acham-se ene. mais seis opúsculos contendo outras tantas prédicas do P.

José Agostinho de Macedo.

1910 As pateadas de Iheatro investigadas na sua origem, e cansas.

Por... Lisboa: 1S35. Na Imp. de João Nunes Esteves,.. In-12.» de 143

pags., além de uma em branco, fisal.

Na pag. 3 vem uma espécie de preambulo, encimado pela epigrafe : 'Á SOMBRA DE
CERVANTES.* (datado: <Lisboa 14 de JullioW de 1S!2.>).

I
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1911 Refutação dos Princípios methafysicos, e moraes dos pedreiros IJ-

vres illuminados. Aiithor., . (Escudo d'armas reais portuguesas). Lisboa;

Na Impressão Regia. Anno 1816. Com licença. In-12.» de X-232 pags. E.

Livro curioso e pouco comum.

1912 Sermão de acção de graças pelo milagroso beneficio da paz geral

da Europa, pregado na Igreja de S. Julião a 22 de Junho de 1814 na

grande festividade, que o Juiz do Povo, e a Casa dos Vinte e Quatro da

cidade de 'Lisboa celebrarão... Lisboa: Na Imp. Regia. 1814. Com Li-

cença. In-8.° peq. de 7t' pags. E.

No mesmo volume mais cinco opúsculos contendo igual numero de outras prédicas de

J. A. de Macedo.

1913 Sermaõ pregado na Real Casa de Santo António, na grande festi-

vidade que o. . . Senado da Camera de Lisboa fez pela restauração deste

reino a 28 de Setembro de 1808. Por. . . Lisboa : Na Offic. de António Ro-

drigues Galhardo. . . Anno de M.DCCC.IX. In-8.° peq. de 74 pags. E.

Encadernadas juntamente, estas outras prédicas do mesmo autor: <SERMÃO sobre o es-

pirito de seita dominante no século XlX.>-<SERMÃO de acção de graças pelo mila-

groso restabelecimento da felicidade da Europa.»—<SERMÃO pregado na igreja de
N. Senhora dos Martyres a 23 de novembro de 1808 por occasião da festividade na

feliz restauração deste reino. «-«SERMÃO da Magdalena, pregado em Lisboa na

igreja da mesma santa a 22 de julho de 1820.»

1914 A 'verdade, ou pensamentos filosóficos sobre os objectos mais im-

portantes á religião, e ao estado, por.. . Nova edjção. Lisboa: Na Impres-

são Silviaua. Anno de 1828. In-S." peq. de V-17.3-V pags. E.

1915 VIAGEM EXTÁTICA
|| AO 1| TEMPLO DA SABEDORIA |1 POEMA „

EM QUATRO CANTOS
||
POií

1| JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO.
||
(Escuda

d'armas reais de Portugal, primorosamente gravado a buril em chapa de

metal)
II
LISBOA

II
NA IMPHESSÃO REGIA.

||
1830.

|| Com Licença. ln-4.°

gr. de 143 pags., além de uma, fiu»\. cotn uma i(DECLARAÇ.\0.» E.

Na pag. 1 o titulo ; a 2 está em branco ; de pag. 3 a 13 uma «ADVERTÊNCIA.» ; a 14

em branco; e de 15 a 141 o Poema, que é dividido em quatro Cantos.

Edição primitiva, primorosa e mui nitidamente impressa. Já rara. Excelente exemplar.

1916— Macedo Pereira de Vasconoollos {Mamiel de).— Elogio de João Fride-

rico, Presbytero Secular da Congregação do Oratório de S. Filippe Neri

da Cidade de Lisboa. (Vinheta ornamental, de lindo desenhoj. Lisboa,

Na Offic. Pattiircal de Francisco Luiz Amaw. M.DCC.LV. Com as licenças ne-

cessárias. In-4.° de 11-21 pags. B.

Peça pouco frequente. Bom exemplar.

Machado [Fr. Boarejiíwra).— Veja-se: Machado (Simão).—Comedias. ..

1917—Machado (P. Francisco).—MAVSOLEVM
|| MAIESTATIS || lOANNIS IV.

||

aVGVSTISSIMI REGISW LVSITANORVM.
||
(Grande escudo d'armas por-

tuguesas, encimadas por vi/.eira, coroa e dragão alado—gravura em ma-
deira)

II
Et Vitae, & Obitus

!|
COMPENDIVM. (No fim do opúsculo o registo

de logar e data da impressão) : VLYSSIPONE. |1
Superiorwn permiffu,

\\
Ex

OPBcina Craesbeeckiana
[|
An. 1657.—In 4. o de IV pags. (prels.) inums., 18

nums. e mais VI inums e uma em branco, finais. E.

<^cr^

O

Mô õ
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As IV pags. prels. inserem : titulo (pag. I ; a II em branco) ; e Dedicatória : «AL-
PHONSO VI

II
potentíssimo

|1
LVSITANORVM regi., (subscrita : Majeftati

||

Tua:|;Seruus ObrequentirrimusH fRANCISCUS MACHADO., (pags. III e IV).

Nas IS pags. nums. e na primeira das VI inums. finais o texto da obra propriamente

dito; nas II e III: «DVCES, MARCHIONES, COMITÉS, VICECO- 11 mites, Baro-

nes Creati, vel SuTcitati, vel Con- ' firmati á lOANME IV. Lufita-
{|
ni£e Rege.s ; e

de IV a VI: .CASTELLANORVM ARCES, CASTELLA, i, & Oppida nobiliora, quae

lOANNES IV. Lufitania;
||
Rex, vel igne íerroq; funditus cuertit : vel

||
prseridio occu-

pauit, occupatq.»

Opúsculo apreciável e RARÍSSIMO. Belo exemplar.

1918— Machado da Silva Castro e Vasconcelos (Félix—Marquez de Montebílo).

-MEMOHIAL
II
DEL MARQVES bE

||
MONTEBELO. H (l.ogar de brasão

d'armas dos Marquezes de Montebelo
;
primorosa gravura a buril em

chapa de cobri')
||
[S. ind. de log. de inip., nem nome de impressor) APio

M. DC. XLII. — ln-k.o de III fl'. (prels.) inums. e 298 pogs. nums. E. perg.

Na frente (verso em branco) da l.a folha prel. o titulo transcrito acima; na frente

(verso em branco) da 2. a o escudo d'armas dos Machados (primorosamente gravado

a buril em chapa de cobre), encimado pela seguinte indicação: "ESTAS SON LAS
l\
PRIMEIRAS ARMAS DE QVE\\VSO LA FAMÍLIA DE\\ MACHADOS^ ; e na

III : 'ADVERTÊNCIA. \\ Importante fobre algunos lugares des- |] te Memorial en que

pitedeti tropeçar los
|;
que fuereii doetos e/t ellos, e los qui-

|1
fieren exeminar.*

Obra assas interessante e muitíssimo estimada. Muito rara.

1919 VIDA DE MANVEL MA-
||
CHADO DE AZEVEDO, SENOR DE LAS

||

Caías de C;iltro, Vaíooncelos, y l^arrofo, e de los
||
folares delias, y de Lis

Tierras de Entre Homem,
i| y Cnbado, Villa de Amares, Comendador

||
de

Souíel, en la Orden de
1|
Anis,

|| POR EL MARQVES DE MONTEBELt).
||

Félix Machado de Silva, Callro, y Vafconcelos, Comendador de San luan

de Concieiro en la ||
Orden de Chrifto, íu bifnieto, y liiceflbr

||
de fu Caía.

II
ESlRIVIASE a DON FRANr,ISCO MA-

1|
chado da Silva, fu liijo. . .

||
OY

SE DA A LA ESTAMPA PARA QVE
||
eltas d<js vidas íirvan de dos eípejos

a Don An-
Ij
toiíio Machado da Silva y Caílro. vltin;o

||
hermano de féis que

tuvo.
II
(Logar de peq. vinheta tip. de orn.Tmento) II Impreffo con licencia

por Pedro Garcia de Paredes. ]\
Afio de 1660.— In-i." de V ff. (prels.) inums.

e 138 pags. E. perg.

A l.a fl. prel. constitue o frontispicio ; a 2.a insere o brasão d'armas dos Machados

(bela gravura a buril, assinada: Oregoriíis Forftman faciebat Matrlt 1660); a 3. a as

Erratas (na frente, o verso em branco) ; e as 4 a e 5. a uma espécie de Prologo.

Obra historico-genealogica de reconhecido merecimento; bastante estimada. MUITO RA-

RA. Óptimo exemplar.

1920—Machado de Mendonça (Jorge Francisco).—Pelo breve Memorial expõe

Jorge Francisco Machado de Mendonça ao 111.™° e Exc.™" Senhor Conde

de Oeiras. . O regimen, que tem estabelecido no Hospital Real de Todos

6) os Santos, donde por Decreto do mesmo Senhor he Thesoureiro da sua

fazenda, e Enfermeiro Mór. Relata-se a fundação deste Hospital, e algu-

mas noticias respectivas aos Hospitaes... (Vinheta ornamental). Lisboa,

No Ofjkina de Miguel Manescal da Costa,,,. Anvo M.DCC.LXl. Com todas ns

licenças necessárias. In-fol. de 148-III pags.. afora uma e,m branco, final. E.

As III ultimas pags. inserem as Licenças.. (Do Santo Officio. -Do Ordinário. -Do
Paço).

Livro, relativamente ao assunto que versa, curioso. Estimado e RARO. Óptimo exemplar.
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1921—Machado (S!wíío).-COMEDIAS
||
PORTVGVESAS. . . Em Lisboa... Anno

1631. A/
(Do frontispício damos a seguinte exacta reprodução folo-sincográfica)

:

/"UO iP O Q^dt

COMEDIAS
POFxTVGVESAS.

Feitas pello excellente Poeta,

Symão Machado.

^ DOM f.R^tlCISCO DB SA4
ie Menefcs Conie de Tenagujao , Camareiro

Mar defuit M^gejlddeyAlcdyie Mor , <ír

Capitão Mor da Cidade do

'Porto , -^c.

Comedias dosCerco de Dio. primeira >&
feguiida parte.

Comedias da Paftora Alfea, primeira , &
fcgunda parte.

N(Jti,^lgm>^im^re(^io^ ttimenitiàuè' aerffienudãs,

dousEntremtfes^^quãtro Loatfimpf^s^

Com toãái dl lieetjfos,^ ap'ouii(Ões ntcejfirlv.

Emlisboa. Por António Aluarcz. Annoííjí

{Ojoriginal mede llSxUl""")

In-4.» peq. de III ff. (prels.) iniims. e 94 nums. na frente, além de XII

inums., finais. E.

Nas III folhas prels. inums. ha o seguinte : titulo", (frente da ff. I; verso em branco) ; a

Dedicatória (em caracteres itálicos) «A
ii
DOM f^RAMCISCO ||

de Saa de Menefas,

Conde de Pena-
1|
guyão, Camareyro Mor de fua Ma-llgeftade, Alcayde Mòr, & Ca-

pi- il
tão Mòr da Cidade do ||

Porto, &c.>, datada elsubscrita: «... De Lisboa 25. de

No-
\\ uembro de Itíií. aimos. Whntonio AXnutz.t (11. II); «LICENÇAS.», sete, da-
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tadas de 624 a 631 (frente da fl. Ill); e uma .REPRESENTA,CAM.> (Preambulo?

em verso ;-verso da mesma fl. 111).

As 94 folhas numeradas inserem o texto das : Comedias do Cerco de Dio, Primeira e Se-

gunda parte (fl. 1 a 50) ; Comedias de Alfea, Primeira e Segunda parte (ff. 51 a 94).

E as XII ff. inums. finais

:

ENTREMES FAIVIOSO
1|
DE LA ENDEMONIADA FINGIDA,

|; y chiftes de Bacallao-

Compuefto por don Francifco de Quebedo. (Desde a frente da primeira das doze ff.

até á frente da IV)
;

ENTREMES FAMOSO,
II
DE LA INFANTA PALANCONA. !| £« /tiraa de comodia

(sic), con primera, y fegunda, y tercera parte, (desde o verso da mesma ff. IV até

ao verso da VIII)
;

QVATRO LOAS,
II
FAMOSAS DE LOI^E DE VEGA, VNA ||

EN ALABANC,A DE
LA ESPADA, Y LAS

|| dos, de los memorables hechos de muchos Emperadores, Reyes,

y II
Capitanes famofos, Griegos, y Egípcios, Y el defafírado fin de muchos. (ff. IX a

XII).

Peças muito interessantes, consideradas clássicas e muito estimadas. Primeira edição co-

lectiva, embora no frontispicio se declare: Nefta fegunda impressão... Esta de-

claração deve entender-se somente com a Comedia de Dio, que era, como se sabe, a

única que havia já sido publicada-em Lisboa, Por Pedro Craesbeeck, 1601.

Os exemplares, muito procurados, são hoje EXTREMAMENTE RAROS, sobretudo

quando completos e bem conservados como está o que expomos á venda.

Em princípios do século XVIII fez-se uma nova edição do livro, a qual foi impressa

em Lisboa, Na Officina de António Pedrozo Galram. Anno de 1706. Com todas as

licenças neceffarias. A cufta dos herdeiros de Domingos Carneiro, constando de

um 4 o peq. de IV-2I2 pags. No frontispicio traz a indicação de-Nefta terceyra

impreffão emendadas, ^T* accrefcentadas, dous Entremefes, ^ quatro Loas Ja-

ntofas ; o que não é exacto, pois o texto é perfeitamente o mesmo que vera na edi-

ção precedente, edição que, diga-se de passagem, é bem mais primorosa e com papel

de muito melhor qualidade.

Simão Machado, que, no convento de Barcelona, tomou o habito de Franciscano sob o

nome de Boaventura Machado, é considerado como um dos nossos melhores come-

diógrafos antigos ; e para lastimar foi que êle, ainda em idade bem florescente, tro-

casse a carreira literária que tão auspiciosamente iniciara pela obscura vida monás-

tica, perdendo assim as letras portuguesas um dos seus mais prometedores cultores.

1922— Maclot (/.-C/i.)—Mappemonde celeste, Ou Exposition des príncipes as-

tronomiques relatifs au Globe terrestre et à la connaissance génerale du

Ciei. Application à ces deux objets, de diverses notlons élèmenlaires de

géometrie, d'optiqne, de perspective et de calcul. Par... A Paris, Du-

raria... An X.-lSOt. In-S." de VIII-370-n pngs. E.

Obra adornada de varias estampas com figuras geométricas, gravadas a buril.

1923-MAÇONERIA.-Annales Maç.-.-S. L, n. d. (18...). ln-12.°, 3 vols. E.

(y O É a colecção de interessantes artigos que sobre a Maçoneria foram publicados, já em
forma de livro, já em qualquer periódico francez do começo do século XIX. — RARA.

1924— Macrobo—(CEiívres completes). Varon (De la langue latine). Pompo-

nius Mela (CEuvres completes). Avec la traduclion en frangais, ptibiiées

sous la direction de M. Nisard. . Paris, Dubochet et C'«, 1845. In-8.° gr.

de 1V-III-709-I pags. E.

Edição muito estimada.

Madeira de Castro (iJenío)- Veja-se : Garcia Mascarenhas {Braz\

1925—Madramany y Calatayud (Don iWanano)—Tratado de la noWeza de la

^ O corona de Aragon, especialmente dei Reyno de Valência, comparada com
la de Castilla, para ilustracion de la Real cédula dei Seiior Don Luis I de
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14 de Agosto de 1724. Por... En Valência: Por Josef y Tomas de Orga.

Ano ilDCCLXXXVIII. Con las licencUis necessárias. In-4.o de IV-XIX-I-

501-II-CXXII-VI pags. E.

As II-CXXII pags. finais inserem : «APÊNDICE y coleccion de los documentos y notis

pertenecientes ai Tratado de la Nobleza...» (Tem frontispício próprio).

Obra estimada e pouco vulgar. Bom exemplar.

192G—Madre de Deos (Fr. Faustino (7a)-PRIMEIRA PARTE || DO || FLORI-

LÉGIO
II
ESPirUTVAL

II
COLHIDO DA DOVTRINA DOS ||

Santos Padres; &
de vários Doutores; & Meílres de

|]
t-lpirito, aplicado à peifulcfio da vida /S'/?^^^

Religiofa fohre
||
o Pfalmo Beali immaculali in, &c. Segun- 11

do a expoli- '''/ ^' /? c- cJ

ção do Doutor Serapiíico São |l Boauenluia fobre o mtl-||mo Píiimo.
||

POR FR. FAVSTINO T)A MADRE DE DEOS
\\
Pregador, & filho da Santa

Prouincia de \\Purl%igal dos Frades Minores
||
da Ohferuaneiu.

||
DEDICADO

A N. SERAPHICO
II
Padre São Francilco, & a Bemauenturada

||
Madre

Santa Clara. || |! KM COIMBRA
|]
Com tudas as licenças mceffarias

Na OEBcina de MANOEL Dl AS impteílor
||
da Vniiioiíidade : Anno 1656.—

In-4.° de XX pags. (prels.) inums. e 55õ nums., além de uma em branco

e Vlll inunis., finais. E.

Nas XX pags. prels. as seguintes peças: titulo (pag. I; a II em branco); <tLICENC,AS.t;

(pags. III a VI); Dedicatória «A NOSSO SERAPHICO PADRE ||
SÃO FRAN-

CISCO, || E A N. B. MADREIiSANTA CLARA.» (pags. VII a X); •PROLOGO
AOS DEVOTOS RELIGIOSOS. \\^ Rellgiofas das Ordens de noffo Seraphico\\

Padre São Fraiicifco.' (pags. XI a XVI) ; 'INDEX DOS AVTHORES]] que vão ci-

tados líefta primeira parte, C?* |1 nas mais, que com o fauor diui- |j no fe fegairem.t

(a três cols.; pags. XVII e XVIII) : e 'ERRATAS.^ (pag. XIX).

As VIII pags. inums. finais inserem o ^INDEX DAS COVSAS MA/S\\notaueis.t, o

qual, bem assim como o texto da obra propriamente dito, é impresso a duas cols.

por pagina.

Livro clássico e estimado. Os exemplares são MUITO RAROS. O nosso encontra-se be-

lamente conservado.

Quanto á segunda parte da obra, não consta que ela chegasse a ser publicada.

1927—Madre de Deos (Faustino José da)—A. Consliliiigão de 182^2. Comen-
tada e desenvolvida na pratica por. . . Segunda Edição. Lisboa : Na Ty-

pografia Maigrense 1833. Iq-4.° de V-166 pag-;. E.

Encadernadas juntamente estão estas duas outras obras do mesmo autor : «EPISTOLA á

nação franceza...>—«O COMBATE..

Madre de Deos IFr. Francisco da)—Veja-s-^: Barreiros (Qaspar).—Co-

rographia. .

.

1928

—

Madre de Deos (Fr. Gaspar da)—Memoi Ims para a historia da capita-

nia de S. Vicente, hoje chamada de S. Paulo, do estado do Brázil, publi-

cadas de ordem da Academia Real das Scionoias. Por... Lisboa: Na
Tijp. da Academia. 1797. In-4.'' de VI--242 pag-. E.

Óptimo exemplar deste livro estimado e pouco vulgar.

1929-Madre de Deos [Fr. João da)-ALGVNS TRATA- 1| DOS DO SER.\-

PtllGO DOCTOR
11
3am Boauentura, em que se cotem húa doctrina mui

proueitosa, & necessária a toda pessoa, principalmen
||
to religiosa: q qui- v/^ ^ (D

ser desarreigar de si os vicios, & plantar as viriudes, & crescer nellas,

& dar se aa oração,
jj
^-^ E alem destes outro tratado, para os te-5-%í

||

mentes de Deos se saberem liem confessar,
||
'ô' com pureza de conscien-

O O

^Moo
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ciência. || O que tudo trata o Sancto mui ao viuo : & como quê ||
fala ao

coração, & da própria experiência.
1|
Traduzidos de latim em nossa lin-

guagem por hum religioso capucho da ordem dos frades Menores, da pro-

II
uincia de nossa Senhora d'Arrabida. || E ao fim se põem húas orações

mui deuotas para an- || tes, e despois da S;igrada Communhão.
|i ^-J EM

LISBOA. 5-%í
1!
Impresso com licença da Sancta Inqtii-

\\
siçuo. Ct* Ordi-

nário.
II
Por António Aluarez Impressor.

||
Armo M.CCCCCCII (1602). In-

8." peq. de XV pags. (prels.) inums. (além de uma em branco) e 542 íT.

nums. na frente, afora uma inum., final E.

Na primeira pag. prel. o titulo; nas II e III os Vistos e Licenças para a impressão
;

nas IV e V: tDedicação da obra d gloriosíssima Virgc] MARIA d'Arrábida, mãy
II
de Deos, ^ Rainha dos Anjos.» ; de pag. VI a XII o .PROLOGO DO || IN.

TERPRETE AO
|1
PIO LEITOR.» (remata com uma vinheta de assunto sacro); na

XIII o índice dos ^TRATADOS, QVE\\ Na presente obra se\\ contem.- ; aí WV

:

«SONETO DE FREV 1! António da Cruz, em louuor de || Sam Boauentura, 8: da tra-

II
dução da obra.» ; e na XV : .OVTRO EXHORTA-

\\ tório a fugir do mudo, & a

seguir o li
caminho da virtude por |; esta doctrina.»

Tradução clássica e muito estimada. O nome do tradutor vem somente indicado nas

aprovações, insertas nas pags. prels. II e III. -Muito rara.

'ff
^ LJ 1930

—

Madrolle (.4. ilí.)—Dieu devant le siècle, ou législalion de la providen-

ce, oú Ton élève enfin la science et la religion tout entière a Ia hauteur

de répoque... Paris. Gaume Frères... 1841. In-8."> de XXX-336 pags. E.

y/ y— -r^ 1931 Tableau de la dégénération de la France, des moyens de sa gran-

/^ -J deur, et d'une Reforme fondamentale dans la lilléralure, la philosnphie,

les lois et lo gouvernement. Par... Paiis. Aillaiíd... s.d. {Impr. et Fonde-

rie de Rignoui et C'í . . .). In-8.° de XXllI-4n4 pagís. E.

As XXIII pags. prels. compreendem: ante-rosto ; rosto; dedicatória «A la jeune Fran-

ce.»; e um «Avant-Propos.».

1932— Maffei (Francisco-Scipione).—Isloria teológica delle dottrine e delle opi-

yh Z') nioni Curse ne' cinque primi secoli delle Chiesa in propósito delia divi-

na Grazia, dei libero arbítrio, e delia Piedestinazione. . . In Trento MDCC-
XLII. Per Gianbattista Parone Stampatore Episcopale .. In-fol. gr. de

XXX-VlI-50(i-IV-272-ir pags. E.

Estimada. Excelente edição. E.\emplar com óptima encadernação contemporânea (inteira

de carneira).

^^ 1933 A Arte magica anniquilada do Marquez, . . Traduzida da linguaila-

(-^ liana na portugueza. Acresce huma nova Prefação, que escrevia o Tradu-

ctor. (Vinheta ornamental). Lifboa: na Ofjk. de Simão Thaddeo Fei-reira.

Anno M. DCC LXXXIII. Com licença da Real Meea Censória. In-4.° de 60-

346-11 pags. E.

A Prefação do Traductor- ]osé Dias Pereira -decorre nas pags. prels. 3 a 60.

1934-Maffei (Joa>! Pfíro).-HISTORIARVM
||
INDICARVM

||
LIBRIXVI,

||
SELE-

CTARVM, ITEM, EX IN- 1| dia Epistolaram libri iv
||
Accesdt liber recen-

/Ti (_J)
tiorum Epistolarum, a íoanne Hayo Dalgatliensi

||
Scoto ex eadcm Socielale

^ nunc primam exciisus, cum
||
Índice accuratio.

\\ DVOBVS TOMIS niSTRIBVTI.

II
Omnia ab Auctore recognita & emendata.

|j
/« singulacojiostis Index.

\\

(Marca do impiessor (gravura em madeira), com a seguinte divisa : HO-
MLNI TVTISSIMA VIRTVS PIETAS)

||
ANTVERPI/E,

||
|| Ex Offlcina

/^

/í

/í^od
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Martini Nulij, ad insigne dua- 1| rum Ciconiaium, Anno M. DC. V. (1605).

— In-8." de 1 XXXII-47S-(iimo fl. em hr;inco)-401-VlI-152-XII pogs. E.

As LXXXII pags. prels. (inums.) inserem: titulo; Dedicatória: «PHILIPPO REGI
1|
CA-

THOLICO..; .COMPENDIOSVS || INDEX, :í IN QVO, SI QVIS SCIRE H VELIT,

QVID IN QVAQVE II
província ORDINE CONTI- |: OIT, INVENIET. ; «IN HIS-

TORIAS !1
INDICAS RERVM MEMO-

1|
RABILIVM INDEX.» ; as 47S pags. imedia-

tas o texto da HISTORIARVM INDICARVM propriamente dito; as 401 que se

lhe seguem : de pag. I a 213 : -SELETARVM ||
EPI5T0LARVM 1! EX ÍNDIA LIBRI

|!

QVATVOR,
II
lOANNE PETRO MAFFEIO IN- 1| TERPRETE.»; de 214 a 270 : .EMA-

NVELIS
11
ACOSTAE LV- || SITANI HISTORIA RE- 11 RVM A SOCIETATE lESV IN

1!
Oriente gestarum, ad annumvs-

|]
que Christi Doniini M. D.

||
LXVIII.

||
RECO-

GNITA, ET LATINITATEWDONATA A lOANNE PETRO WMaffeio Bergomale,

So-Wcietatis IESV\\Presby-\\ íero.' (é precedida de um Proemio ou Dedicatória,

encimado pela epigrafe: «CLARÍSSIMO ;, PRINCIPl, AC DOMINO, D. O- 1| THONI
TRVCHESES A VVALDBVRG, S.R.E. 1| Cardinali... loan. Petrus Maf-

1| feius S.

P. D.-.; pags. 215 a 216) ; de 271 á 359 : «DE lAPONlCIS
!|
REBVS EPISTOL/E, IN

IIEDITIONE VENETA PRAE- || TERMISS/E, QVARVM LECTIO
|1
CHRISTIANO

LECTORI II
mirificè placebit.. ; e de pag, 370 a 401 : . DE REBVS || ÍNDICES EPI-

II
ST0L;E, IN EDITIO-

|| NE VENETA
||
PR/ETERMISS/E.»). Nas VII ff. ime-

diatas o EPISTOLARVM INDEX.», e o «IN EASDEM RERVM MEMO- 11
RABI-

LIVM INDEX.»; e nas 152 que se seguem, vem com frontispício próprio:

«lONATII
II
LOIOL/E || VITA, || POSTREMO ||

RECOGNITA.
|1
(Marca do impressor,

diversa da que vem no front. precedente) || ANTVERPI/E, || ||
Ex Officina

Martini Nutij, ad insigne duarum Ciconiarum, || ANNO M. DC. V.

Nas ultimas XII pags. do volume decorre, finalmente, o «IN IGNATII VITAM
CAPI-IITVM INDEX...

Esta História das índias do P.= Maffei, autor italiano mas que escreveu em latim, é muito

para estimar. O sr. Pinheiro Chagas, na sua «Historia de Portugal», tomo 4.
o, pag.

325, confessando não a possuir, exprime-se a seu respeito desta forma :

«Dos escriptores estrangeiros foi Maffei quem tratou muito especialmente do desco-

brimento da índia pelos portuguezes, e veiu a Portugal de propósito para colher

informações fidedignas.»

A obra compreende também uma pequena parte consagrada ao BRASIL.—Edição desco-

nhecida a Brunet, e uma das mais completas que se publicaram. MUITO RARA.
Bom exemplar.

Magalhães {Fernam de).—Roteiro da viagem de...—Veja-se : Collecção de

noticias . ,

.

193o— Magalhães [Dr. J."' A. de).—Breve exame do Assento feito pelos deno-

minados Estados do Reyno de Portugal, congregados em Lisboa aos 23 de

Junho do anno de 1828. Pelo. . . (Escudo d'armas reais portuguesas). Im-

presso por B. Greenlaw, 36, Holborn. 1828. In-8.° de 4o pags., além de uma
em branco, final. B.

No fim da pag. 45 este outro registo da impressão : «Londres, 13 de Setembro
i| ||

Impresso por G. Greenlaw, 36, High Holborn.».

1936— Magalhães [Luiz de).—Odes e canções. Com um prologo por Oliveira

Martins. Porto: Magalhães & Moniz— Editores. MDCCCLXXXIV (Porto—

Typografia Elzeveriana). In-8.» peq. de XXIV-164 pags. E.

O Prologo de Oliveira Martins decorre nas pags. prels. V a XXIV.
Excelente edição, mui nitidamente impressa em papel de excelente qualidade e bastante

encorpado.

Magalhães [Pêro de).—Veja-se: Magalhães de Gandavo (Pêro de).

Magalhães (P. Sebastião de).— Veja-se: liogetnonl (P. Francisco).— Rela-

çam. .

.

O

/^'O a
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20io

Magalhães de Gandavo [P^ro rfe).— Historia da Provincia de Santa Cruz...

—Veja-se : CoWeffão de opúsculos reimpressos. .

.

Tratado da Terra do Brazil.. .—Veja-se: Collecçâo de noticias,.

.

1937— Magdalena (Soror i»/aWa)-HISTOKIA
||
DA VIDA y PEROGATIVAS, E

||

louuores do Gloriolo S. loão
I|
Euangelilta.

|] TIRADA DE VÁRIOS || Au-
thores, por Soror MARIA MAG-

||
KALENA, natural de Lisboa, fíeli-

||

giofa dos Defcalças de SANTJ CLARA \\ Profeffa no Moffeiro da MA-
DfíE

II
DE DEOS na me/ma

||
Cidade.

\\
DEDICADA A IER()NlMO||de

Melo Coutinho. || ||
EM LISBOA.

||
Com todas as licenças neceffa-

rias.
II
Por António Aluarez. Anno de 1628.— In-8.o peq. de Vil ff. (prels.)

inunis. e 36 nums. pelo frente. Des.

Na frente (o verso em branco) da primeira folha prel. o titulo transcrito acima ; de

folha II a V as «LICENC,AS.> permitindo a impressão (de: Fr. Thonias de S. Do-
mingos (datada : «Em S. Domingos de Lisboa 20. de laneiro

|| de 1627), Fr. Simão da

ReTurreiçam, Fr. Luis dos Anjos, Frey João de Valadares, Fr. Thomas da Rocha,

etc.); e ms ff. VI e Vil a Dedicatória: «A MVVTO
|;
REVERENDA MADRE || Abba-

deça, & mais Religiofas do || JVtofteyro da MADRE de DEOS; da Cidade de Lisboa

de Defcalças
II
de Santa Clara. Soror Maria

l!
Magdalena hua delias || defeja eternal!

faude.»

Na foi. I e na frente da 2 decorre: «CARTA ||
DEDICATÓRIA A||Hieronymo de Melo

II
Coutinho.» (principia pela formula: «LOVVADO SEIA

||
O SANTÍSSIMO

|1 SACRA-
MENTO. >, e termina pela data e assinatura: «Oje |1 14. de laneiro de 1622. j: Sertia,

& Oradora por V. M. ]\ Soror Maria Magdalena.») ; do verso da dita ti. 2 até ao

verso da 36 e ultima do volume o texto da obra propriamente dito, o qual é divi-

dido em XII Capítulos. No fim, como que a rematar o mesmo texto, este outro re-

gisto da impressão

:

«EM LISBOA.
II
Com todas as licenças neceffarias. || Por António Aluarez. Anno de

1628.

O texto encontra-se documentado com diversas citações latinas, dispostas na margem la-

teral (exterior) das pags.

Livrinho muito estimado e RARÍSSIMO. Exemplar excelentemente conservado, apenas

falho da fl. 8. -Também já não são nada vulgares os exemplares da reimpressão

que, acompanhada da novena do santo, se fez, em Lisboa, em 1794, e que constitue

um 8.0 peq.

Magistris [P. Giacinto (?e)—Relalione delia chi istianita di Madvrè.. .—
Veja-se : Lettere ayinva deWIndia .

.

1938-Magno {loanni.—COT tiO- 1| RVM SVEONVM^QVE
||
HISTORIA, EX PRO-

BATIS AN-
II
TIQVORVM MONVWENTIS COL-

|
lecta, & in xciiij. libros

II
redacta,

||
AVTORE 10. 31AG^0 GO- \\ t)w, Archiepiscopo Vpsa-

1|
lensí.

II
Cum índice rerum ac gestorum mtmorabilium

\\
locupletissimo.

\\
(Marca

do impressor, com a divisa : «PALMA ISING»—gravura em madeira)
||

BASILIAE EX OFFICINA
\\
Isingriniana, anno à Chrislo nato

\\
M.D.

O LVIU. In-S." peq. de XVI pags. (prels.) inums., 907 nums. e mais Cl

inums., finais. E.

As XVI pags. prels. inserem : titulo ; Dedicatória a D. Érico Electo Regi SueticE Go-

thiw; «DE ELECTIONE REOVM GO- 1| THIAE AC SVETIAE, EX HISTO-|| ria

gerttiam Septentrionalium, eodem
\\
Olao Magno au-

\\
tore.t ; «GOTHORVM SVEO-

NVMQVAE
II
REOVM TAM EXTERNORVM

||
quam internorum CatalogBS.» ; «AV-

TORES QVORVM TESTIMO- ij NUS IN HAC [HISTORIA ,VSVS
||
est loan. Ma-

gnus.» ; e «IN HISTORIAM OOTHICAM, OVI.||lieIme Zylandri Augustani Epi-||

gramma.»
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Das Cl pags. inums. finais, a primeira insere somente duas figuras alegóricas, abertas

em madeira ; as II a LXXXV o .INDEX.. ; as LXXXVI a XCIX dois APENDIX ; a

C está em branco; e a Cl traz apenas, ao centro, a marca do impressor.

Obra estimada. Bela edição, primorosamente executada. Muito rara. Óptimo exemplar.

1939— Magny {Vicomte cie)—Le Nohiliaire universel, ou reciieil general des /

généalogies historiques et véridiqurs des moisons nolles de rEurope,pu- // -/^
blié par M. le... (Logar de vinheta reproduzindo um brasão alegórico). //-/£&O d>
Paris: Au Seciétariat de V Imtitut Héralãique . . . 1854 (a 1861). (No /
verso do anle-rosto : Iwprimerie d'Aubusson et Kugelmann—até ao 6.°

tomo ; no 7.° : Imprimerie de Povpart-ravyl et CM), in 4." max., 7 torros

de XLlII-312; X-LX\'lI-I-296 ; LVI-30S-I ; IV-XXXX-302-II ; 1V-XVI-310-1(

;

lV-XXXIl-324 e 296 pags. (eslas ultimas com varias ordens de numera-

ção). E.

Obra, no seu género, verdadeiramente notável
;
que se apresenta nitidamente impressa.

E enriquecida de numerosos brasões, muitos dos quais, a cores e a ouro, são

tirados em folhas aparte.

Magnifico exemplar; bem encadernado e em óptimo estado de conservação. -RARA.

Maiorica (Gironimo)—r.elatione dl alcvne cose... di Goa. . . - Yeja-se :

Lettere annve deWIndia. .

.

/^-^

!5W^ o

1940— Maistre (Joseph de)— Do Papa, pelo Conde... Vertido do francez por

Francisco Cândido de Mendoça e Mello . . . Bibliotheca da Religião Catho-

lica. Lisboa. Typ. de Lucas Evangelista. 1845. In-S." de 488 pags. E.

1941— Major (fticfeard íZenrj/)—O Descobrimento da .Austrália pelos portugue- ^
zes em 1B01, cinco annos antes do primeiro descobrimento mencionado. / \J7' ;~/0
Com argumentos a favor do prévio descobrimento pela mesma nação no / J

•

principio do século XVI. Cominunicado á Sociedade dos antiquários de Lon-

dres pelo Sr... . Traduzido de ordem da mesma Academia pelo sócio ef-

fectivo D. José de Lacerda. Litboa: Typ. da Academia, 1863. In-S." gr. de

IV-23 pags. B.

1942— Malagrida (P. Gaòrie?)- JUÍZO DA VERDADEIRA CAUSA
||
DO

||
TER-

REMOTO
II
QUE PADECEU A CORTE DE LISBOA NO PRINCIPIO DE NO-

VEMBRO
|1
DE 1755. II Pelo Padre GABRIEL MALAGRIDA

||
DA COMPA-

NHIA DE JESUS, MISSION.ARIO
|I
APOSTÓLICO ||

Impresso a primeira vez

em Lisboa na Officina de Manoel Soares || no anno de 1756.
|| com todas as

licenças necessárias.
||
—

1|
PORTO. I|

—
||
Reimpresso na Typoqbaphia

PARTICULAR do VISCONDE DE AZEVEDO.
||
M.DCCC.LXVL—In-4.» de 14

pags. nums. e Ires inums., finais. B.

Na primeira pagina o titulo transcrito acima; a pagina 2 em branco ; de pagina 3 a

!5 o texto do JUISO DA VERDADEIRA CAUSA DO TERREMOTO; e nas três

pags. finais inums. as .LICENÇAS.. (DO SANTO OFFICIO.-DO ORDINARIO.-
DO PAÇO).

Opúsculo interessante e muito estimado. Segunda edição, feita a expensas do Visconde

de Azevedo, na sua tipografia particular. Tiragem de limitadíssimo numero de exem-

plares, destinados só a brindes. Malto rara.

1943— Maldonado (Pr. v1?o«.so)—CURONICA
||
Vniuerfal de todas las naciones

y tiempos, com
]|
puefta por fray Alonío Maldonado de Ia

|| Orden de Santo

Domingo. Com diez
|| y leys tratados de los puntos mas

||
importantes dela

chronolpgia. ;I Dedicada Ao 1LL.™°
|| y R."" Senor don Melchior de Mol-

colo y 11
Sandoual. Obifpo de Segouia dei Confejo de fu Mag.d

|| . .

.

(ySyíàd
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/5

/46

f6'4

M

Estes dizeres, abertos a buril, achain-se dentro de uma aparatosa portada também gra-

vada a buril em chapa de metal. No centro da base da mesma portada, por baixo do

escudo d'arnias do bispo de Segóvia, o colofón:

En Madrid, Por Luis San-
||
ches, ímpreffor deWeij N. S. de 1624 Anos.

In-fol. de IV ff. (prels.l Iniims. e 218 niims. na frente. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira H. prel. a portada ; na frente da II o Privi-

legio de «EL REY.» permitindo a impressão (subscrito por Pedro de Contreras) ; no

verso da mesma fl. II a •APROVACION.^, o Visto (encimado pela epigrafe: «MVY
PODEROSO

il
Seiior..) de Fray Andres Perez, e a «LICENCIA DEL PADRE |1 Pro-

uincial.» (Fray Domingo Pimentel); na frente e no verso da fl. Ill a «TASSA.., e

as .ERRATAS.. ; na frente da IV, .LO CONTENIDO EN ESTE |1 libro es lo fi-

guinte.» (um Prologo «ai Lector» e desasseis Tratados de Cronologia); e no verso

da mesma H. IV, a Dedicatória: .AL ILVSTRISSIMO H Y REVERENDÍSSIMO
1| fe-

nor don Melchior de Mofcofo y Sandoual...»

O .Prologo ao Lector» preenche as ff. nums. 1 e 2; e o texto da obra propriamente

dito decorre de folha 3 a 218, rematando na frente desta ultima com a seguinte decla-

ração : "Aqui fe acaba Ia quarta parte
;
defte Chronicon, que con [1 tiene 248 aíios.» No

verso da mesma h. 218 vem somente este outro colofón: «CON PRIVILEGIO.
1| Eu

Madrid por Luys Sanchez Im-
1|
preffor dei Rey nueftro || Sefior || || Afio

M.DC.XXIIII..

Crónica importante, muito estimada e RARÍSSIMA. Salva niio a possuía,—e isto prova a

raridade dos seus exemplares.

Exemplar perfeitamente conservado ; nota-se apenas reforçada a portada e a margem la-

teral exterior das três primeiras folhas e uma leve mancha d'agua na parte infe-

rior das restantes.

1944—Maldonado Macanaz (í'. ioaqMÍn)—\o\.o y renuncia dei Rey D. Fe-

•.^ f~^ lipe V. Discursos leiíJos ante Ia Real Academia de la Historia.. . el dia 3

'

^ de Mayo de 1894. Madrid: Impr. y Lit de los Huérfanos. . . 1894. In-S."

gr. de 422 pags. B.

1945

—

Malherbe (François)—Poésies de Mallierbe, rangées par ordre chrono-
"

(J logiqiie. A Genève. M. DCC. LXXVII. In-lâ.» peq. ou 24." de 239 pags. E.

Linda edição Cazin ; adornada com um belo retr. de Malherbe (gravura a buril primo-

rosamente executada : De Mouslier Del. - N. de Launoy scitlp.). Bom e.xemplar ; com

ene. contemporânea, mas já um pouco estalada na lombada. Rara.

1946— Mallet du Pan (/.).—Mercúrio Britânico, ou noticias liistoricas, e criti-

/»i y^) cas sobre os negócios acluaes, trad. em portuguez. Londres, 1798-1809.
^' ^

ln-4.°, 4 vols. de XII -580-1 ; 524 ; 524 e 495-1 pags. E.

Interessante, pela sua opinião contraria á revolução francesa. Colecção completa. RARO.

1947—Mallouf (iV.)—Dialogues trançais, anglais & turc. Guida in three lan-

guages French, Englisli and Turlcish, Par... Paris: Maisonneuve el C'«...

^ In.n.° de XX1I-201-1I pags. E.

1948— Malte-Brun.—Géograpliie universelle de Malte-Brun. Illustrée par Gus-

tave Doré. Paris: Georges Barba . . s. d. {Impr. de P.-A. Bourdier et C« ...).

/-) I ^ In-foi. peq., 4 vols. de texto e um de Atlas. E.

^ *

—

O tomo IV é constituído por mais de cem mapas impresos a cores.

Excelente e muito estimada edição ; impressa com pequenos mas nitidissimos caracte-

res.—Óptimo exemplar.

1949— Malvezzi (Virgílio).—Las obras dei Marqves Virgílio Malvezzi. Dauid

perseguido, Rómulo, y Tarquino. Traduzido de italiano, por D. Francisro

^ /^ de Queuedo Villegas. . . En Lisboa. Con todas las licencias necessárias. Por
^ Paulo Craesheeck. Mo de i648... In-S." peq. de IV-140 li. E.

Apreciada. Edição muito rara.
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19b0- -Vida do Conde Dvqve ; escrita pello Marquez Virgílio Malvesi na

lingua Italiana ; mandada tradusir na nossa Portugueza, por industria do

P. Fr. lorge de Carvalho Religioso de S. Bento... Pedicada ao Príncipe

iJ. Theodosio nosso Senhor. Em Lisboa... Por Manoel Gomez dCart" . .

.

Anno iGõO. ln-8.° peq. de VIU ff. (prels.) inunis. e 148 pags. E.

Estimada. Bom exemplar. Muito rara.

lOõl-Mamlanl {P. Luis Vinceticio).-ARTE
\\
DE

|1
GRAMMATIG.^V. . LISBOA. .

Anno de 1699..

,

{Do frontispieio damos a íxucta reprodução folo-zincogrófica que segue):

ARTE
D E

GRAMMATICA
A língua brasílica

DA NAÇAM

Kl RIRI
CO^SMTOST<iJ

PeloP.LUIS VINCENCIO MAMIÀNI,
Da CompanhiadeíJ E S U, Miffionano

nas Aldeãs da ditaNacáo.

^ O

^O ^dô o

LISBOA,
NA Officinade MIGUEL DESLANDES.

ImpreflordeSuaMag. Anno de 1699.

Com todaj AS licev^AL ntcejfartat.

(Reprodução em tamanho igual ao do original)

In-S." pequeno de XVI paginas (prels.) inumeradas e 124 numeradas. E.
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Nas XVI pags. prels. inums. vêem as seguintes peças: titulo (pag. I; a II em branco)

;

Proemio «Ao Leytor.» (pags. III a VII) ; «LlCENÇAS.i (Da Ordem, (trcs : a primei-

ra datada e subscrita: «... NaUmifraõ de N. Senhora do Soccor-|| ro, 27. de Mayo
de lóQT.Iiyoaõ Mattheus Faletto.-' ; a segunda: «... Seminário || de Bel- 11 lem 8. de

Junho de 1697. ..Jojeph Coelho.»; e a terceira: «...Dada no Collegio da ||
Bahia aos

27. de Junho de \b91 . i Alexandre de Gufmaõ.)—De Santo Officio. -e Do Paço.)

• (pags. VIII a XV; a XVI em branco).

A obra propriamente dita compreende duas Partes

:

«PRIMEIRA PARTE
II
Da Orthographia, Pronunciação,

i|
Declinação dos Nomes, & ||

Conjugação dos Verbos. > (pags. nums. I a 49).

«PARTE SEGUNDA
j,
DA ARTE || DA LINOVA KIRIRI. || Da Syntaxe, ou conftrui-

çaõ das oito par- \\ tes da Oraçaõ.> (oito Capitules—pags. 50 a 124).

O volume é constituído por nove cadernos de impressão : o primeiro, de oito ff. (as pags.

prels.) apresenta a seguinte rubrica, no pé da frente das quatro primeiras ff.: •^ ij (á

primeira fl. deste caderno competia a rubrica ^. porém não a aj^resenla), «J- iíj, «í»

iiij; os sete cadeincs imediatos, também de oito ff. cada um : A, A ij, A iij, A iiij a

G, G iji G iij, G iiij ; o nono e ultimo, de seis ff. somente : H, H ij, H iijt H iiij.

O texto da pag. 14 fecha com um pequeno florão de remate, figurando uma fruteira com

flores e frutos ; o da pag. 49 com uma vinheta representando uma rosa, a qual tem no

centro as iniciais emblemáticas da Compa de Jesus: I H S ; e o da pag. 124, com um
outro florão de remate reproduzindo um vaso com uma planta florida.

A pagina 15 é toda ocupada por um quadro da Divisão das Declinaçoens dos Nomes,
Verbos, ^ Prepofiçoens pelos artigos dos Pronomes.^

Livrinho interessante, muito estimado e RARÍSSIMO. Bom exemplar, bem encadernado,

1952 CATECISMO. .. LISBOA... Anno de ití98.

[Do frontispício damos, em folha aparte, a exacta reprodiição folo-zincográfica).

^ III 8." peq. de XXXII paginas
(
prels J inumeradas e 256 numeradas. E.

As XXXII pags. preliminares inserem o seguinte: titulo (pa^. I; a II em branco); Prolo-

go «AO LEVTOR.» (pags. III a VIII); «CANTIGAS NA LÍNGUA
|| KIRIKI || Para

cantarem com a verfão em jj verfos Caftelhanos [[ do mefmo metro» (São consagra-

das aos seguintes assuntos: «Do nome Santiffimo de;' lESVS.» (pags. IX a XII)-''Em

louvor da Virgem fan- 1' tiffima Mây de Deos.> (pags. XIII a XVI) -«Do Santiffimo

Sacramento
||
da Euchariftia.» (pags. XVI! a XIX)— e «O Stabat Mater dolorofa\\ Ver-

tido na lingna Kiriri || Sobre noffa Senhora ao
;; pé da Cruz.») (pags. XX a XXV); «Li-

cenças da Ordem." (três: uma de António de Barros, outra de João Matheus Ealletto e

e a terceira, de Ale.vatidre de Gusiuão, todas datadas de varias missões brasílicas
;
pags.

XXVI e XXVII); Do Santo Officio. «Do Ordinário., e do Paço.» (pag. XXVIIl) ; e

«Aduertencias fobre a pronucia-
1|
ção da lingua Kiriri.» (pags. XXIX a XXXII).

A obra propriamente dita, que decorre nas pags. nums. 1 a 228, compreende três Paites:

«PRIMEIRA PARTE
li
Dos primeiros elementos || da Fé Chriflãa.» (p.igs. 1 a 26).

.-SEGUNDA PARTE || DO CATECIS.MO.
|I
Em que fe contêm a explicação dos prin-

cipaes Mysterios de Noffa Santa
|i
Fé, dos mandamentos da Ley de || Deos, da Santa

Madre Igreja, dos H Sacramentos, & outras coufas neceffarias paia a inftruiçaõ dos ín-

dios
|1 á maneira de Diálogos, 1| A7a lingua Portugueza, ^ dos Kiriris.^ (Compreen-

de VI Capítulos, contendo cada um vários Diálogos, e vai de pag. 27 a 155).

«TERCEIRA PARTE
II
DO CATECISMO ||

Na lingua Kiriri, & Portu-
1|
gueza

; ||
Em

que fe contém o modo, com que o 1|
Paioco dos índios pôde inftruilos na adminiftra-

çaõ de algus Sacra- 1| mentos ; ou quando Ibes affifte||na hora da morte.» (Contém V
Capítulos, e abrange as pags. 150 a 228).

As restantes pags. (229 a 236) inserem o «INDEX || Do Catecifmo da lingua Kiriri.»

O volume é constituído por 17 cadernos de impressão : os dois primeiros, de otto ff. cada

um (as XXXII pags. prels.), estão nibricados; •5- ij (á primeira fl. deste primeiro ca-

derno competia a rubrica •^, porém não a apresenta), n* -'(/ e •^•^, •í"í' ij, ^«1* iij',

os 14 cadernos imediatos, também de oito ff. cada um: A, A ij, A iij a O, O ij, O iij;

e o 17 e ultimo; P, P ij, P iij. É de noiar-se que a letra J não se vê empregada na

rTibrica de qualquer caderno.



CATECISMO
DA DOUTRINA
CHRISTÃA

Na Língua Btafilica

DA NAÇÃO KIRIRI
COMPOSTO

PeloR luís VINCENCIO
M A M I A N I,

Da Companhia de JESUS, Miíliona-

rio da Província do Brafil.

LISBOA,
Na Officina de MIGUEL DESLANDES,

ImpreíTor de Sua Mageftade.

Com todas íLS licenças veceOariastAiino de 1 6^§,

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n." 1952.

Reprodução em tamanho igual ao do original.

(Pag. 590)
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OO

Algumas das pags. prels. das Cantigas e das pags. do Catecismo propriamente dito são

compostas a duas colunas : numa vem o texto em lingua Kiriri, noutra em português.

Estas duas obras do P. Luis Mamiani, muito estimadas e RARÍSSIMAS, acham-se primo-

rosa e desenvolvidamente descritas pelo notável e já falecido escritor e bibliógrafo dr.

Xavier da Cunha a pags 49-52 do vol. I do seu interessante e valioso estudo biblio-

gráfico :- «Impressões Deslandesian3s.> [Lisboa, Imp. Nacional, 1895., in-8.o gr. 2

vols. de XV-548 e IV e de 649 a 1228-1 pags. e numerosas reproduções foto-zincográ-

ficas, umas intercaladas no texto, outras impressas aparte).

1953— Mandrillon.— Révolutions des Provinces-Unies sous Tétendard des di- /^
vers stadhouiiers, suivies des aneodotes modernes, Ou Tableun historique //? ^ O
topographique & politique des Provinces-Unies, de leui' Commerce Posses-

sions d'outre-mer; les Cnti.ies des cri.ses que cet État éprouve aujourdliui.

À Nimegue. i788. In-S.", 3 vols. de IV-302, lV-328 e IV-230 pags. E.

Obra publicada anónima. Estimada e pouco vulgar. Bom exemplar.

1954— Manifesto dos direitos dt! sua Mageslade fidelissima, a senliora Dona

Maria hegunda ; e E.xposigão da Questão Portugueza. Londres: Imp. por

Bichará, Taylor. . . 1829. In-4.o gr. de e2-186 pags. E.

As 186 pags. finais inserem : «Provas citadas no Manifesto dos direitos de sua Mages-

tade...»

1955—MANIFESTO
||
QUE [] A lodo o uiiiiierío, e eípecialmente a lo-

||
das as

Potencias Ij DA EUBOPA |1 FAZ A NACAM CORSA
||
Expondu os motivos

que tem de tomar as armas con-
i|

ti'a os Genovczef, e fe nam submeter minca á

fiia
li
obedifncia,

||
Traduzido na lingua Portugueza.

||
(Logar de vinlieta or-

nan}etii;il)
||
LISBOA.

||
Na OBiclua de Pedro Ferreira, Impreflor da Au-

||

guítiíTima Rainlia Nossa Senhora. || |1
Anno do Senlior M.DCCLIV.

||

Cum todas as licenças neceffarias, e Ptiudegio lienl. In-4.° de 8 pags. B.

O texto do Manifesto, que começa no alto da 2. a pag. (verso da fl. do rosto), é encimado

por este snb-titulo : «O áUPREMO MAGISTRADO
j,
DE || CÓRSEGA ||

A TODA A
EUROPA..

Opúsculo iiitercssatite e muito raro.

Mantuano (Pctiro).- Stguio de Tordesillas. . .— Yeja-se: Crónicas...

Manual de Ias cosas cssenlialcs aque son obligados los frayles menores. .

—Yejase : Trnctado mvy prorechoso. . . (Sigvese vn).

Manuel I (/).—Epistola. . .-Yej.i-se: DE fíEBLS HISPANICIS, LVSITA-
NICIS. .

.

1956— Manuel (D. — Bispo Conde de Coinibr.»).—A extincção do convento de Sá

em Aveiro e osjornaes portiigiuzes religioso-politicos. Carta ao... nún-
cio apostólico Vicente Vanulelli, Arcebispo de Sardia pelo Bispo de Coim-
bra. Coimbra : Imp. da VniiíerMade, l886.ln-i.° gr. de IV-288pags e uma
íl. desd. E.

Encadernada juntamente, esta outra obra: «EXPLICAÇÕES AO PUBLICO a propósito

do incidente occorrido entre o... Bispo Conde e a Faculdade de Theoiogia da Uni-
versidade de Coimbra, pelo Dr. Manuel de Azevedo Araújo e Gama. Coimbra : Imp.
da Universidade, 1886.^ In-8.o gr. de 58-1 pag.

Manuel (/). Fi-miCiVco) — Veja-se : Mello {I). Francisco Manuel de).

Manuel [D. JcãoJ—\'e}a-se: Conttitvições stnodaes do bispado de Visev...

1617.

1957— Manuel {D. Juan)— El libro de Patronio, ó El Conde de Lucanor. Com-
puesto por el infante... Precedido de uma Noticia sobre la vida y escri-

/í^9

/J- ò
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tos dei nutor, y acompanado de los dos tratados de Argole de Molina co-

nocidos com el nombre de Ia Siicession de los Manueles y discurso sobre

la antigua poesia castellana. Barcelona. Por D. Juan Oliveres, Impressor

de S. M. 1853. In-S.» de lV-199 pags. E.

Obra muito estimada. Excelente e apreciada edição. Pouco vulgar no mercado.

1958—MANVALE SECVNDVWI
||
Ordlré almae Bracaréíis Ecciefiae. ^-^ BRA-

l/I.JJ CAn^f%?... 1562.

J—T l ('h O O {Do frontispício damos a scguinle exacta reprodução folo-zincográfica):

MANVALE SBCVNDV?^
OrJiné almae Bracaréfis Ecclefiaí

^ BRACARA. ^
Ex ofifícína Antonij de Mariz.

I % c a.mmíclulio.

(O original mede 173x125'""')

ln-4.o de VIII folhas (prels.) inunieradas e 150 numeradas. E.

Na frente da primeira das VIII ff. prels. o frontispício ou port.ida reproduzida acima

em «fac-simile» ; no verso da mesma H. : * ^-J Bartholomeus ^-%P C a martyribus

Archiepifcopus Braça- 1| renfis Capitulo i vniuerfo clero \\'S. P. D.» (é impressa com
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elegantes caracteres itálicos e vem no fim datada : « f^^Bracorir quinto Idiis Ju-

nias.'); na frente e parte do verso da fl. II : . (£ (Tnlllln ic tjí5. flUE ill \\0C

Pniumli roíltinrntur.» ; na restante parte do verso da mesma fi. II : « STn-

htln litnnnim ifiiiinirnliitin.» — e <'aiirci!S iiiiinrnis.» ; e de n. lu a

VIII : 1 iViiiiusb? rij, iiirsrs l;rl)6om. liij. /i- iic uiiu. /t, biso rcrlru. it

o texto das folhas prels. U a VIII é composto com caracteres GÓTICOS ; e o das 150

ff. nums., com redondos.

As folhas 35, 36, 42 a 44, 47 a S2, S5 a 87 e 90 a 91 inserem cânticos acompanhados da
respectiva musica.

O verso da folha SI é todo ocupado por uma gravura (de primitiva execução em ma-
deira) representando Cristo Crucificndo-o Calvário.

A composição do texto das folhas nrns. é a duas colunas por pagina, á excepção do
das pags. que inserem os cânticos e competente musica.

A impressão, bastante trabalhosa, í ora a preto, ora a vermelho.

Na numeração notam-se varias incorrecções, sendo mais importante aquela em que a

mesma numeração salta de 91 para 105.

Livro apreciável a vários motivos e RARÍSSIMO. Bom exemplar, apenas falho d.as

duas primeiras das 150 ff. numeradas. Com óptima encadernação.

Manual de confessores...—Veja-se: Porto {Rodrigo do).

1959— Manutius (Paulus)—Adagia optimorvm vlrivsque lingvae scripturvm -^ jn A
omnia, qugecvnqve ad hanc vsque diem exienint. Pavli Manvtii slvdio at 'zD í/l^^ G
qve industria, Doctissimonim Tlieologoium consilio atque ope, ab omni-

bus mendis vindicata, quae pium, <Ô' veritatis Catholicse sludiosum Le-

ctorem poterant oíTendere. Ciini plurimis ac locuplelissimis Indicibiis. (Vi-

nliela, com o busto da Sciencia). Ursellis, Ex Offic. Cornelii Suforii . .

.

M DC.riI. In-S.» de VlII-1414 pags., além de 108 inimis. de Index. E.

As VII pags. prels. inserem : titulo (impresso, alternadamente, a preto e a vermelho)

;

.QREOORIO XIII.
11
PONT. MAX.. (PR^EFATIO.»); uma poesia em latim, encimada

pela epigrafe: .lOAN. QVADAGNI
1| MONTERCHII CAR- 1| men ad Lectorem.> ; e

«AVCTORES, QVORVM LOCI PASSI.M, AVFII emcndaniur, aut explicanlur...

Obr.i estimada e muito interessante para as colecções de tratados de parémia. Edição bas-

tante rara. Bom exemplar. — Garcia Moreno, Catalogo paremiolâgico, n.os 431 a 433.

1960— Mareei (/16í.é)— Chefs-d'opuvre de ré'oquence franr-aise et de Ii tribune -C^
anglaise, extraits... Avec des Notices historiques. . Par... Paris. Ha- c//» ^ O
chette. . . 1844-54. In-S.", 3 vols. de 1V-6Í0, IV-574-I e VIU o87 pags. E.

O tomo primeiro compreende -TRIBUNE; o segundo -CHAI RE, e o terceiro— BARREAU
ET ACADE.MIC.

1961 — Marcellinus {A>><rniamis)—l\eruTn gestarum Qui de xxxi supersunt, Li-

bri XVIII. Ope MSS. codicum emendati ab Fre ierico Lindenbrogio Hen-

rico Hadrianoque Valesiis cum eorumdem integris Observationibus St*

Annotationlbus, Item Excerpta vetera de Gestis Constantini & Regura Ita-

lige. Omnia nunc recognita ab Jacobo Gronovio, Qui suas quoque notas

passim inseruit & nece.<5sariis ad Ammiani illustralioneni antiqiiis niimmis

ac figuris exornari curavit. (linda vinheta com o busto de Ammianus,

gravada a buril em chapa de cobre). Lugduni Batavornm, Apud Petrtim

vander An, MDC XClIl. In-4.° de linda [lortada ou anterosto alegórico

e LXVIII-72Í-XVIII pags. E.

Livro estimado. Bela edição; ilustrada com o mencionado ante-rosto alegórico, retrato de

Jacobus Qronovius {A. v. Zylvelt fee:), uma vista panorâmica de NIC/EA e seus .arre-

dores, incluindo o LACVS ASCANIVS; seis estampas com reproduções de anversos,

38

/^/^



594 CATÁLOGO DA LIVRARIA

V

A^

e versos de moedas c diversas gravuras, algumas das quais de grande formato (em fo-

lhas desdobráveis).

Excelente exemplar, com óptima encadernação de pergamintio (restaurada na lombada), e

tendo na pasta, impresso a ouro, um ex-Ubris exteiior, armoriado (brasão encimado

por coroa de conde).

Em uma das guardas da frente esta nota, escrita á pena : Fournier [Btbliographié) *Cette

édition est la meiUear de ce ãvre. 80 fr. ipag. 17). »

]96á—Marco Polo-LE LIVRE || DE ||
MARCO POLO

|1
CITOYEN DE YENISE

II
CONSEILLEB PRlVÉ ET GOMMISSAIRE IMPERIAL || DE KHOUBILAI-

KHAAN
; |1 RÉDIGÊ EN FRANGAIS StJUS SA DICTÉE KN 1298

||
PAR RUS-

fj /^ r\ TICIEN DE PISE;
||
Publié poiír la première fois d'après trois tnaniiscrits

\ U C> inédits de la Bibliolhèque impériale de Paris,
||
présentant la rédaclion

primitive dii Livre, revue par Marc Pol lui-même et donnée par liii, en

1307, fi ThiétiQult de Cépoy, acconifagnée des variantes, de Vexplication

des mots hors cVusage, et de Commentaires géographiques et historiques,

II
lirés des écrivains ori ntaiix, piincipalmente chinois, avec une Carte

yénerale de l'Asie; || PAR || M. G. I^AUIHIIÍR.
||
—

||
PREMIER PARTIlí.

||

(Logar dum peq. trerho do Prologo da obra)
||

—<=;«»=>—
j]

P.1/?7.S'|| LI-

BRAiniE DE FIBMIS DIDOT FIIÉBES, FILS ET Cie
||
IMPRIMEURS

DE L'INSTITUI DE FRAXCE
||
rite Jacob. 56

\\
—

|| UDCCCLXVW Tous

droits ré.ie''vés. (No veiso do anle-rosto: Paris — Ttjiiographie de Ftrmin

Bidot fréres, fils ti (?«...). ln-8.o gr. Duas parles em igiiid numero de

vols. de IV-CLVI 351 e VI e 351 (sic) a 831-1 pags. E.

As CLVI pags. prels. do volume I inserem uraa interessante e substancial cINTRODU-
CTIOK> de M. O. Pautier (datada de «Paris, 31 décembre I864>) ; as pags. 1 e 2 o

«PRÈFACE
11 De ia copie donnée par Marc Pol à Thiébault de C^poy» \ as 3 e 4 o

«PROLOGUE»; e as 5 a 351 o (exto da «Première partie» da obra propriamente dito.

De pag. 351 a 739 do volume 11 o texto da «Deuxíèine partie>; de 740 a 764 os «CHA-
PITRES HISTt)RIQUES|lSUPPLEMENTAIRES||TlRÉS DU MANUSCRIT PU-
BLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE OÉOURAPHIE DE PARIS, EN 1824..; de pag. 765 a

781 os -.APREiNDICES N.o 1 a 6 ; de 783 a 783 a.<TABLE DES CHA1'IIRES.>; de

789 a 805 o «INDEX ANALITIQUE |í HISTORIQUE ET GÉOGRaPHIQUE.. (a 2

cols. por pag.); de S06 a S07 a «TABLE ANALYTIQUE ;; DES PRINCIPALES .MA-

TIÈRES > (a 2 cols.); de 808 a 81S o ..INDEX
II
DES AUTEURS ET DES OUVRA-

OES CITÈS DANS LES NOTES..; de 819 a 828 um «GLOSSAIRE
||
DES MOTS

Er TOURNURES EN VIEUX FRANÇAIS EXPLIQUES DANS LES NOTES., (a

três cols. por pag.); de 829 a 831 a «TABLE ÈNUMÊRATIVE
jl
DES

|1
DIVISIONS

ADMINISIRATIVES DE L'EMPIIiE CHINOIS SOUS LES ANOLOIS.. ; e final-

mente na pag. iimni. final, a enumeração da «ERRATA.»
Os titulos do frontispício nos dois volumes são imjjressos, alternadamente, a preto e a

vermelho.

O volume primeiro é adornado com uma bela gravura a buril em chapa de aço repro-

duzindo uma vista da casa de Marco Polo, em Veneza. (A. de Beamont dei- A. F.

Lemaitre sculp), e com dois medalhões a encimar o texto da «Introduction» (no pri-

meiro o busto de Marco Polo, e no segundo o de Kho'ibilai-Khan) ; e o segundo

vol. com uma «Carte générale de l'Asie. (e impressa a cores,' em li. aparte,—desdo-

brável).

Tradução muito estimada. Explendida edição ; mui nitidamente impressa. Já pouco vulgar

no mercado. Belo exemplar.

Marcos de Lisboa (Fr.)- Veja-se : Lisboa [Fr. Marcos f7e).

1963— Marcoy (Paiii)— Soiivinirs d'un mutile. Récils de chasse dans le Nou-
"" O veau Monde, par... Paris: Eachette et CJ", 1862. InU." de IV-257-I1

pags. E.
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1964— Maret (H.-L.-C.)—La vérité catliolique et la paix religieuse. Appel a la ,=^ -^ ^
raison de la France, par.. . Paris: Dentu... 1884. In-8.<> gr. de XVl-542-I .^^ i- ^
pags. E.

1965— Maria [M.]—Tratado de mechanic-i, por M. Maria da Caza e sociedade y—/fy
de Sorbonna... Traduzido do Francez. (Escudo d'armas reais portugue- í5^<J Q
pap}. Coimbra: Na Real Ofíicina di Universidade. M.DCC.LXXV. Por
Ordem de Sua Magcstade, e com Privilegio, In-8.° (formato de 4.° trivial)

de XVI-359 pags. e Xll estampas de pag. dupla, impressas aparte. E.

As Xll estampas, reproduzindo numerosas figuras, são gravadas a buril em chapa de

metal.

Exemplar muito apreciável e valioso por ser de tiragem especial em papel de superior

qualidade (bastante encorpado) e achar-se enriquecido de numerosíssimas anotações

complementares do te.\to (algumas bem extensas), das quais umas são escritas a lápis

e outras á pena, porém todas contemporâneas da edição. — Nesta espécie e excepcio-

nais circunstancias, muito raro.

Maria dei Rosso (Francisco)— Yila Joannis de Castro. . — Vejase : Freh-e

de Andrade [Jacinto).

r,16G— Maria Grande (José)—Guia e Manual do cultivador ou Elementos de

agricullura, pelo doulor... Segunda edição com algumas ligeiras corre-

cções. Lisboa: Typ. do Panorama. 181Í0-A9. In 8.° peq., 2 tomos de 377-

III-Il e 451-I-XIM pags,, em um vol. E.

O texto acha-se adornado de diversas vinlietas abertas em madeira. _

1'J67— Maria Santíssima {Fr. Manuel de)— Historia da fundação do Real Con- ^^ S~^ O (f)
vento e Seminário rie Varatojo, com a compendiosa notiria da Vida do

Venerável Padre Fr. António das Chagas, e de alguns varoens illustres,

Filhos do mesmo Convento, e Seminário, &c. Dedicado ao Seren.""' Se-

nhor D. João, Príncipe Regente, por Fr. M moei de Maria Santissima, Mis-

sionário Apostólico, e indigno filho do mesmo Seminário. Porto. Na Offic.

de António Alvarez Biheiro. Ánno MDCCXCIX. In-8.° de XVI (T. (prels.)

inums., e 608 p.igs. nums., além da uma dj Erratas, no fin.

Tomo II. Ibi, x>e'o mesmo impresso'-. Ánno MDCCC. 1:1-8.' de VI

ff. inums., 721 pags. nums., afora uma de Caíaío^o e 2 de Erratas, finais.

-Lote dr 2vols. K.

O primeiro volume é adornado com 3 estampas: a l.a contém o retr. do Príncipe D.

João; a 2.a a imagem de N. S. do Sobreiro, e a 3.a, o retr. de Fr. António das Cha-

gas. Todas são gravadas a buril em chapa de aço (a ultima está assinada : António

Fer.iaides Roiz inv. e deliavlt-God. sculp).

Crónica monástica muito estimada. RARA.

1968- Mariana (P. Jvan (?e)— Historia general de Espafia, compvesta, enmen- _^ a^
dada, y unadida por el Padre. . . Con el Sumario, y TalJas. Y aora nveva- /^'0 ^ (-^

mente ofiaiida en esta vitima impression por Don Félix Lu' io de Espi- /

nosa y Maio, todo lo sucedido desde el ano de mil y seiscientos y sesenla

y nueue, hasta el de setente y ocho... Ano (Marca do impressor; gra-

vura em madeira) 1678. Con Privilegio. En Madrid, Por Andrés Oarcia

(ie la Iglesia... In-fol., 2 tomos de XXXlV-751-XXVI e XII-62-2-XIV

pags. E.

Obra estimada. Boa edição; pouco vulgar. Magnifico exemplar, com ene. antiga.

1969 Historia general de Esi^ana, compuesta, enmendada y afiadida

por el. .. Con la uontinuacion de Miniana; completada con todos los su-
/^^ ^
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cesog que compreenden. . . Hasta nuestros dias. Madrid: Impr, y Libreria

de Gaspar y Roíg, Edilores.. . 1852-53. In-8." max., 3 vols. de G65-VI, 654-

VIII e 467-XIII pags. E.

Obra importante e estimada. Magnifica edição, talvez a mais completa que se tem feito

desta história ; ilustrada com 250 vinhetas intercaladas no texto. No frontispício do
volume I vem uma pequena gravura era madeira, reproduzindo o busto do padre

Mariana.

Marietti (Petro).—Veja-se Oratio dominiea in CCL lingvas versa. ..

1970- Marinho do Azevedo (Lhís).—APOLOGÉTICOS
|1
DISGVHSOS

||
OFFERE-

CIDOS
II
A MAGESTADE DELREI H DOM lOAM NOSSO SENHOR

||
Quarto do

^ O nome entre os
||
de Portugal.

|| EM DEFENSA DA FAMA, E BOA
||
memo-

moiia de Fernão d'Albuquerque do /eu Cõ-
\\
fellw, ^ Goiiemador, que foi da

índia.
II
(Escudo d'arrr)as reais portuguesas)

1|
CONTRA

|| O que dt-Ile escre-

ueo D. Gonçalo de Cefpedes na Ghro
||
nica delRei D. Plielippe quarto de

Caftella,
||
POR LVIS MARINHO D'AZE VEDO

\\
natural defta Cidade, y Em

[iisboa. Com licença. Por Manoel da Sylva. — In-4.o de VIU IT. (prels.)

inums. e 144 nums. na frtnte. E.

As XVI ff. prels. inserem o seguinte : titulo (guarnecido por um filete) (frente da fi. I
;

verso em branco) ; Aprovações de Fr. Francisco Biandiio e de Fr. Fernando de Me-

nezes e «LICENC,A DO TRIBVNAL
|i
da S. Inquifiçaõ.*, «Licença do Ordinário.^ e

«Licença do Dezembargo do Pai;o.« (ff. U e 111) ; ^.Approuação de Diogo de Paiua

d'Andrade per com- 1 mifsão do Dezembargo do Paço.' (datada e subscrita no fim

«Lisboa 20. de Agofto 1640,
||
Diogo de Paiua d'Andrade.' (frente da ti. IV) ; outras

licenças (verso da mesma ti. IV)
;
poesia em latim : "Didacus de Paiua d'Andrade

in gratiam ]; Imius operis.' (frente da ú. V) ; espécie de Preambulo (subscrito no Hm :

'Dom Agostinho de Vafconcellos \\ Manoel.' (verso da mesma fi. V, ti. VI e verso da

VII); .PROLOGO., (frente da ti. VIU); e .DEDICATÓRIA.., datada e subscrita :

. 'Lisboa 2S de Março de 641. |l Luis Marinho d'Azeuedo.í (verso da mesma fi. VIII).

O texto da obra propriamente dito decorre nas ff. numeradas I a 143 ; vindo na 144 a

a .TABOA DOS DISCVRSOS (17) desta Apologia.»

Livro curioso, estimado e MUITO RARO. Belo exemplar.

1971 EL
II
príncipe

II ENGVBIERTO, MANIFESTADO EiN QVA- 1| tro

discursos políticos,
||
exclamados H AL REY DON PHELIPPE líll.

\\ de

.

,

CattiUa por vn vaf/alo que lo fuefuyo ha/la las
\\
nuebe de la nwnana dei fLm-

) j-\ /^jJ r\ /^ ?"^ memorable
\\
dia Sabbado primero de Di-

||
ciembre dei ano

\\
de 1040.

\\ ES-^ O OjTl U (-- CRIVELOS LVCINDO || Lusitano. || || Com todas as li^en^as ncceffarias

II
EM LISBOA. Na oílicina de Domingos Lopes Rola.

||
Aculta de Lourenço

de Queirós liureiro
||
do Eítado de Br.igança. Anno

i|
M.DC.XXXXII.— In-4.°

de 11 li. (prels.) inums. e 55 nums. peia frente, além de uma em branco,

final. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira II. prel. o titulo transcrito acima; e na frente

e verso da fl. II as «LICENC,AS.« permitindo a impressão.

No fim, como que a rematar o texto, vem uma vinheta decorativa; gravada em madeira.

Opúsculo interessante, muito estimado e RARÍSSIMO. Inocêncio declara não tèr con-

seguido vêr mais que o exemplar então existente na Livraria de Jesus (Academia

das Sciencias. -O nosso e.xemplar encontra-se optimamente conservado.

1972 Fundação antiguidades, e grandezas da mui insigne cidade do

Lisboa, e seus varoens illustres em Santidade, Armas, e Letras, Catalogo^

C? O de seus Prelados, e inais cousas Ecclesiasticas, e Politicas até o anno
1147 em que foi ganhada aos Mouros por ElRey D. AfTonso Henriques. I.
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e II. Parte... Lisboa. Ku Ojflc. de Mayioel Svares. Anno de MDCCLITl {1753),

In-'t.°, 2 tomos de XXVl(-lb9-HS-I e II 266 jcgs. enj r.m vol. E.

A primeira edição desta obra clássica e muito estim^-da, foi impressa Em Lisboa. Na
Officina Craesbeeckiana M. DC. Lll. (1652), e constitue um foi. de XX-303 pags. Os
exemplares são hoje bastante raros.

1973 ORDENANC.AS
||
WILITARKS PARA DISCIPLINA || da miiicia Por-

tugueza, recopiladas das que
||
iníliluio em Fl.uides o Príncipe de

|i
Parma, JP/L//-

& das mais que fe ob- |1
íeiuaõ nos exércitos, & armadas.

||
Por Luis Mari- £ Li^ ^ CD

nlio dWzeuedo natural delta Cidade. ||
Thflicaclnf n Marlim Af^vfo de

Melo Alcaide mõr de Eluns, \\ do coufelho de guerra de S. M (ji'flade, ^ \\
Ca-

pitão general do exercito, ^ ||
prefidio de Cofcaes.

Não tem frontispicio propriamente dito: o titulo que íica transcrito vem na frente da

primeira ti. do opúsculo, encimando uma «DEDICATÓRIA» a Marlim Afonso de

Melo, a qual ocupa a restante parte da pagina. No fim, conio que a rematar o

texto, o seguinte registo de logar, nome do impressor e data da impressão :

EM LISBOA.
II
COM licença da S. Inquifiçaõ, Ordinário, & delRei. |1 Por

Manoel da Sylua In.preffor. anno 1641.— In 4." de 12 ff. nums. pela frente. B.

A Dedicatória a Mastim Afonso de Melo vem datada e subscrita: 'Lisboa 9 de Março
de 16tl.

|[ Luis Marinho ds Azeuedo.»

O texto da obra propriamente dito compreende um ^PROLOGO AO LEITORy e de-

soito capítulos ou instruções militares. São eles: Do cargo de Capitão general do

exercito.—Do Mestre de campo general do exercito, ^ do que toca ao Tenente de

Meftre de campo, ^^Wfeus Adjudantes.—Dos Meftrês de campo, ^jf Coronéis de

Injanteria.— Do Sargento mór, ^ /cus Ajudantes. -Dos Ajudantes de Tenente de

Meftre de campo general. -Dos capitães de Infanteria. \\ De Alferez, Çt* fua obri-

gaçaj. - Dos Sargentos das companhias. - Da Obrigação dos Cabos d'efquadra. — Dos
Capitães, Alferez. ^ Sargentos reformados.—Das Postas, Efpias, ^T" Centinelas,

Rondas, ^T* fobrerondas.-De outras, que fe obferuaõ da miiicia.- Dos Capitães

generais da Cauallaria, Çy* feus tenentes. - Dos Generaes, ^ Tenentes da artil/ia-

ria.-Dos Capitães de Castellos.-Dos Capellães mares dos terços,^ das cõpanhias,

27*
II
Adminiftradores.—Do Auditor general, ^ feus miniftros, ^T* Auditores dos

terços. - Prebofte general. Capitão de Companha, Çt* feus Burracheis.

Opúsculo, no género, bastante curioso. Inocêncio e Pinto de Matos, por inadvertência

ou pouca atenção ao fazerem a respectiva copia, regÍ3tam-n'o sob o titulo de «Orde-

nações militares», em vez de «Ordenanças militares,» que é o titulo que realmente

tem. O primeiro d'aqueles bibliógrafos somente cita o exemplar existente na Bibl.

Nacional; e isto parece demonstrar que êle não conseguira ver qualquer outro.—

Rarisslmo.

1974 RBLAC.AM
||
VERDADEIRA DA

jl
MILAGROSA VICTORIA

||
que al-

cançarão os Portuguefes,
||
que aísiílem na Fronteira de

||
Oliuença, a 17 ^— J

de Se-
II
lembro de 1641. rPO)^ 0£>

Este titulo vem no alto da primeira pagina, encimando o texto da Relaçam. No C/
£im do mesmo texto o registo

:

EM LISBOA.
II
Por lorge Rodrigues Anno 1641.

|1
Acufta de Lourenço de

Queirós liureiro
|i
do Eítado de Bragança.—In-é." de VI ÍT. inums. B.

O verso da ultima folha insere somente as Licenças e Vistos permitindo a impressão.

Peça curiosa e apreciável para as colecções de escritos relativos á restauração de Portu-

gal em 1640, e ás luctas subsequentes. Publicada sem o nome do autor. Muito
rara. Exemplar bem conservado, apenas com mancha de humidade á cabeça.
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1975-Marino (C.irato-),—La
|1
GALERIA

||
DEL

||
CAVALIER

||
MARINO. ||

Dis-

tinta II IN PITTVRE,
II
& So.uUnre.

j]
Secõda Impressione jj corretta rtall'Au-

tore.
II II

Con licêza, & Priuil. (Todos estes dizeres vêem no centro

de elegante e artística portada gruvada a buiil em chapa de metal. Na
base da mesma o registo) : \N VENETIA

\\
DAL CIOTTI. 1620. In-IS." de

312-58-XXXV pags. E. (perg.).

As primeiras 13 pags. não apresentam a competente numeração ; esta só começa a apare-

cer da pag. 14 em diante ; as 58 pags. que constituem o segundo grupo de nume-

ração inserem <Le scvlptvre, Parte Seconda, Delia Galeria...»; e as XXXV finais

(inums.) os Índices («Racconto delia Galeria»), e uma espécie de advertência : «Lo

stampatore a chi legge.»).

Livrinho interessante e muito estimado. Excelente e rara edição; os e.xemplares, devido

ao seu pequenino formato, são de mui cómodo manusear.

1976- Marino (fito. Zíaí/isín).- RIME
||
Dl

|i
GIO. BATTISTA ||

MARINO, ||
AniO-

rose, Marítima, Bosclierecce, Heroiche,
||
Lugiibri, Morali, Sacre, &, Varie.

Á^ ô 7~) " ^^^'^^ PRIMA.
II

...
I!
CON PRIVILEGI.

||
Li quesla quinta impressione

/ /lí L^ gQj,.
ji
i-eite^ ^ accresciute dali islesso Aulore.

Estes dizeres acham-se dentro de artística portada gravada a buril em chapa de metal.

Na base da mesma portada o registo:

In Venstia ||
Presto Gio. Bat. Ciolli.

\\
M.D.C.III. 111-12.» de XXIV-259-XLVlI

pags,

PARTE SECONDA. \\
Madriali, e Canzoni. . . In Venelia presso Gio.

bat. Ciotíi. 1602. In-12.° de 194-lX pags.—^s duas paríes pm umvol. E. (pei'g).

O titulo da segunda Parte encontra-se também dentro de portada gravada a buril em
chapa de cobre.

Obras estimadas. Edição malto rara. Bom exemplar.

1977— Mariz (Peái o rfe). — Diálogos de varia historia, em que se referem as

vidas dos senhores reys de Portugal, com seus retratos : Noticias dos

nossos reynos, e Conquistas, e vários successos do Mundo... Lisboa: Na

Q O Ofíicina de Joseph Filippe. Anno M.D.CC.LVIII {17õ8). ln-A.°, 2 vols. de

VllI-546 e V 1-250 pags. K.

Livro clássico e muito estimado. Edição adornada com os retratos de todos os reis por-

tugueses desde o Conde D. Henrique até D. João V, inclusive (gravuras de mui pri-

mitiva execução em madeira).

Exemplar com óptima encadernação (inteir.i) de carneira fina e bem conservado, apenas

falho das duas ultimas pags. do volume 11.

A primeira edição desta obra notável, saiu com o seguinte titulo, distribuído por uma
curiosa portada gravada a buril em chapa de metal :

DIÁLOGOS !| DE ;i VARIA HISTORIA (isto na parte superior da portada : no centro

da mesma :) £AI que fumariame/ite fe referem may ;' ias coufas antiguas de Hefpa-
nha e todas as mais no \\ tauees, q em Portugal acontecerão em Juas gloriofas Con

||

quiftas, antes & depois de /£/• leuantado a Dignidade
\\ Real. E outras muytas de

outros reynos dignas de me \\
moria. Com os Retratos de todos os Reys de PoríU'

gal\\ Ai'ioR Pedro De Mariz. (No centro da base da portada :
.
EiVl '; COIMBRA ,| Na

Officina de Antonio\\de Mariz\\Com Privilegio Real || MDLXXXXIIII í'1594).

Consta de um 8. o peq. de VIII ff. (prels.) inums., para: «Licenças», Dedicatória «Ao

Illvstrissimo... Senhor D. Jorge d'Ataida », Prologo «Ao Leytor>, e Taboada dos

Diálogos...»; 244 nums. na frente, mais VI inums. para o Index e uma para a

Errata, finais. São 19 os retratos que enriquecem esta edição primitiva (todos gra-

vados a buril em chapa de metal), havendo entre eles o da rainha Santa Isabel. Os
exemplares, verdadeiramente preciosos, são da mais extrema raridade. -Passados

quatro anos fazia-se a primeira reimpressão da obra : Em Coimbra. Na Officina de

/6-4
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António Matiz. Com Privilegio Real MDLXXXXVlll. (No fim do texto :) Acaboufe
de Imprimir, a fegunda vez, efta Primeyra parte dos Diálogos de Varia Hifloria

;

e a Ribeyra de Sernache dos Alhos, em os Moí ihos do aciprefie, a 8. dias de

Abril, de 1599. Na OJficina de António de Mariz, tmpreffor da Vniverfidade. In-

4.0 peq. de Xn-389-X fl. Edição com a mesma portada e adornada com os mesmos
retratos (á excepção do de D. Sebastião» que é diverso) ; mas a que, depois de im-
presso, suprimiram o capitulo respeitante á rainiia Santa. - No fim do terceiro quar-

tel do século imediato imprimia-se á terceira edição

:

«... Accrescentados por António Craesbeeck de Mello... Te a vida do Senhor Rey
DOM JOAM o IV. de Boa Memoria. E na fua Officina Impreffos com Privilegio.

Anno 1674. In-4.o de IV ff. inums., 560 pags, nums. e os retratos até D. João IV. O
rosto é precedido de uma portada gravada, na qual se lê a data de 1672. -A esta

reimpressão seguiu-se esfoutra, com esta indicação no frontispício: «... Sahem com
segundo supplemento até a vida do magnânimo Rey D. João V... Por Fr. Fran-

cisco Xavier dos Serafins Pitarra. Lisboa : Na Officina de Manoel da Sylva. M.DCC.
XLIX. (1749). InA.o, 2 vols. de X.X-III-SJO e IV-242 pags., e retratos até D. João V.

— Das edições posteriores, citaremos ainda, pela beleza e nitidez da impressão e pelos

belos e bem gravados retratos que a acompanham, a: «Quinta (aliás 6.a) impressão

accrescentada até á regência de Sua Alteza Real o Príncipe Regente N. S. (depois

D. João VI). Lisboa. Na Imp. Regia. Anno M.DCCC.VI (1805), in-4 o, 2 tomos de

IV-8I1 (aliás 753) e 11-495 pags.

1978 HISTORIA ADMIRÁVEL || DO SANCTISSIMO
|| MILAGRE DE

SANCTAREM.
i|
Que aconteceo na Igreja do Protomartyr Sancto Efte-

|| uão,

em o lanctiflimo Sacramento do Altar.
||

Cujas Relíquias milagrofas fe

conferuão nelln ha 345 annos:'^com muylas circunftancvis maraiiilhofas,\\

. . •
II
Com o Retraio ^ Relação da Imagem maramlhosa do fanelo Crucifixo :

que na mef- \\
ma Vilta eftà. E mais o% famofos Milngres, que as Hiftorias no-

tão, que moue-
\\ rão o Papa Vrhano a wftiluir a Fffta de Corpus Chrifli : ^

II
outros muytos do mefmo argumento

[|
OíTerecida ao Illultrifsimo & Reue-

rendifsimo Senhor, Dom Pedio
||
de (>aftilho, Biípo, Gapellão Mor. . . || Pela

Licencindo Pedro de Maris, Sacerdote Coimhri:evfe, ^ I|
Prouedor perpetuo do

Ilofpital da Caflanheyra. n (Logar de três geqs. vinhetas tipográficas or-

namentais)
II
Com as licenças necellarias. || ||

EM LISBOA. Por Pe-

dro Crasbeecli.
|| ANNO 1612. || Com Priui'egio Real. Toixada a reis em

papel. In-4.° peq. de VI ff. (prels.) inurns. e 115 nums. na frente. E.

Nas VI ff. prels. as seguintes peças : titulo (frente da fl. I ; o verso em branco) ; «LI-

CENÇAS., (fl. II); Dedicatória «AO ILLVSTRISSIMO |E REVERENDISSI- >; MO
SENHOR, DOM PEDRO DE || CASTILHO. ... (ff. III e IV); Prologo ao 'LEYTOR
DEVOTO.^ (fl. V); e .SVMMARIO ' DOS CAPITVLOS QVE SE CO.N-

,
them nefta

Hiftoria do fanctiffimo Mi-' lagre de Sanctarem.> (fl. VI).

O texto da obra propriamente dito, dividido em X Capítulos, decorre nas pags. nums.

1 a 115. No fim, como que a rematar, vem um outro registo do logar e data da Im-

pressão, o qual diz textualmente assim

:

«Acabqufe de imprimir efta Historia do Sancto \\ Milagre de Sanctarem, em o

dia da
il
Quinta feyra fancta do Senhor,

\\ que fof a dezanoue de \\ Abril de 1612.

II
EM LISB04. Por Pedro Crasbeeck.»

Obra interessante, clássica e muito estimada. Adornada com cinco estampas (gravuras a

buril em chapas de cobre), as quais são impressas aparte. A numeração encon-

tra-se por vezes errada
;
porém a obra está completa.

Parece ponto de todo averiguado terem os exemplares desta historia sido pasto de um
incêndio; pelo que, tendo escapado um limitadíssimo numero deles, se tornaram

MUITO RAROS. O nosso acha-se belamente conservado, sendo por isso de bas-

tante apreço e valor.

^^'/a
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O o

1979 HISTORIA
||
Do Bemauentiirado Sam loão

||
de Sahagum,

||
Patrão

Salanianlino.
||
PRIMEYRA PARTE.

||
E AS HISTORIAS

|i
Dalnuencão e ma-

rauilhas do Sancto Crucifixo de Bingos, ||E da Paixão da Imagem do

Chrilto N. R. feyla
||
pelo Sãcto Varão Nicodemus, H Em as quaes entrão

outras muylas, também Pias, & admiraueis. ||
Actor Pedro de Mariz, Sa-

cerdote Coimbricense. || Dedicadas a Sva Excellencia
||
Dom Francisco

de Sandoual &• Pojns,
|| Duque de Lerma &!" Sea, (S^c.

|]
(Logar de es-

cudo d'armas do mesmo titular, gravado a buril em chapa de cobre)
||
Em

Lisboa por António Aluarez.
\\ Cjm as Licenças & Ajiprouações neceffariís.

\\

Anno do Senhor M. DC. lX.—ln-i.° do X fí. (prels.) inums. e 168nums. na

írenie.—Scgue-se

:

HISTORIA
II
Das coulas noiautis & mysteriolas

|;
de Sam loão de

/O^C O

Sahagum, || Patrão Salamantíno,
||
SEGVNDA PARTE. || Em que le refere

tudo o que aeonleceo notauel & miraculoío,
||
afsi em lua Sagrada Sepul-

tura, como fora d'ella, em C;iftdla & ||
Portugal: onde a Deuação de muy-

tos Ití aproueytou de fua
||
Intercefsão. E com deuotas demonltrações de

Agradecimen-
||
to, celebrarão & solennizarão fua Honra & Nome.

||
Princi-

palmente com hfla Procifsão de admirauel artificio
||
&^ riqueza, & outras

Feftas íumptuofas & Poéticas, q ||
a Deuação Portugueza lhe confagrou à

immortalidade.
||
Auctor Pedro de Mari/,, Sacerdote Coimbriceníe.

||
Dedi-

DrcADA A Illvstriss'' Senhora.
||
Dona Catherina de Çuniga & Sandoual,

Condefla de Lemos
|| & Andrade,...

|]
(Logar de escudo d'armas da mes-

ma titular
;
gravura a buril em chapa de cobre)

|]
Em Lisboa, por António

Alvarez.
\\
Com as Licenças lí; Approuaçôes neceffariu,

||
Anno ão Senhor

M.DC. /X.— In^.o de VI ÍT. (prels.) inums., 170 nums. na frente e III

inums., finais, de ISDEX\\ DAS COVSAS NOTÁVEIS. . —As duas partes

em um vol. E.

As X ff. prels. da parte prftieira compreendem : frontispício; 'Licenças & Approvações

defta Historia,
\\ Prímeyra, & Segunda partem; um soneto em latim 'IN LAVDEM

AVTORIS
II
Emmaiiuel Corrêa' ; uma pequena declaração do autor, em que diz entre-

gar por mão própria a sua obra á censura da Egreja Romana; Pedicatoria 'A SVA
EXCELLENCIA,

\\ Dom Francisco de SandoiiaL . .^ (datada e subscrita no fim : Lis-

boa em 24 de Feu. de 1609. \\ Pedro de Mariz-; 'PROLOGO
li
Em que o Auctor d'ef-

ta Historia dà razão do Intento, com que a efcreueo í~f publicou: & do que nella

se conthem^ (dividido em duas partes) ; -SVMMARIO DOS CAPITVLOS \\ D'ESTA
PRIMEYRA PARTE.",- e retrato de S. João de Sahagum (gravura primorosamente

aberta a buril em chapa de cobre).

As VI ff. prels. da parte segunda inserem: frontispício; 'Licciças...
\\ Segunda parte ;

um soneto em italiano ; Dedicatória 'A IlLVSTRISS. SeNHORA Dona Cathe-

rina de Çuniga. ..-^ (datada e subscrita ; "Em Lisboa 27 de Feuer. de 609. |1 Pedro de

Mariz..); <SVMM.4RI0 DOS\\ CAPITVLOS D'ESTA'] Segunda Parte.; e um es-

cudo que se supõe ser o brasão d'armas de Salamanca (de primorosa execução a

buril em chapa de metal—ocupa todo o verso (a frente em branco) da folha VI).

Obra clássica e muito estimada. Os exemplares são raríssimos, sobretudo quando
perfeitos e acompanhados do retrato e do escudo citados acima.

Vej i-se : Pina fEiu/ de).—Chronica de ElRey Dom Afonso o Qvarto .

.

1980— Mariz Faria (P. António f7e)—Perefjrino curioso da Vida, Morte, Trasla-

dação, & Milagres do gloriosíssimo senhor S. Joaõ Marcos Na Augusta
Cidade de Braga, que retrata em hum Dialogo, e Dedica ao... Senhor D-

Rodrigo de Moura Telles, Arcebispo, & Senhor de Braga... O... Lisboa
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Occidental, Na Ofpc. de António Pedroso Galram. Com todas as licenças

necessariís. Anno d^ 1721. ln-4.° de XII-243 pags. E.

As XII pags. prels. inserem o seguinte: titulo; Dedicatória; Prologo lA quem ler.»;'

«Censura." ; e «Licenças.» permitindo a impressão.

1ÍI81—Marlboroug (Duque (íe)-CARTA
|1 DO ||

DUQUK 1|
DE || MARLBOROUG ||

GENERAL DO EXEKCITO DE INGLA- |1 terra para os Eftados gerais das /^OÚ
Províncias unidas dan-

1| dolhe a piimeyra nolicia da grande Vicloria, que /'^

o
II
Exercito dos Altos Aliados alcançou contra || as Armas do Duque de

Baviera, h dei-
1| Rey de França mandadas pelo

||
Murilchal de Tallard.

||

(Logar de peq. vinheta ornamental). LISBOA.
||
(Linha de peqs. vinhetas

tipográficas de ornamento, simélricamente dispostas)
||
Na OfBcina de Mi-

GUEL MANESCAL, Im-
i|
pressor do Santo Offlcio, & da Serenilfima

||
cafa

de Bragança,
[i
12. de Settembro de 170i. 10-4." de 7 pags. além de uma

em branco, final. B.

O te.xto da Carta, encimado por um cabeção constituído por pequenas vinhetas tip. ie

ornamento, simetricamente dispostas, e rematando com um ílorão ornamental repre-

sentando um jarro ou vaso com flores, vem no lim datado e subscrito: <Sou de

voffos Aitos Poderes, ^j-c. W Na Campanha de Hochftetten
|
aos 14. de Agosto de

1704. i O Duque de Marlboroug.».

A letra inicial reproduz um assunto bíblico (Mattit. III) e é gravada em madeira.

iVlissiva curiosa e Muito rara. / //

1982— Marmier (A'.)—Chanis populaires du Nord. Islande.—Danemark.— Sué- //^ ^ ò
de.—Norvége.— Feroe.—Finland. Traduits en français, et precedes d'une

introduction, par... Paris, Charpentier. . . 1S42. In-S.» de VI-LVI-331

pags. E.

1983—Marques {F. Joan)—E\ governador christiano Dedvcido de las vidas de

Moysen, y losve. Príncipes dei pveblo de Dios. Por el Maestro... de la

Orden de San Augustin... Dirigido a Don Gornez Svarez de Figueroa y

Cordoua, Duque de Feria. . . Con qvalro Tablas muy copiosas. .. (Escudo

d'armas do Duque de Feria?). Con licencia de la santa hiquisicion. Or-

dinário, y Paço. Em Lisboa por Pedro Crasbeeck. Aíio M.DC XllII.

{1614). !n-fol. de XII pags. (prels.) inums., 323 nums., uma em branco e

mais XLV inums. de TABLAS, além de uma com o colofún, finais. E.

As XII pags. prels. inserem: frontispício; Privilegio de «El REY.»; .APROVACIO.M.»

(Duas); «Priuilegio de Aragon.» ; Dedicatória: .\L DVQVE DE FERIA,
|1
MAR-

QVES DE VILLALVA, &c.» ; Prologo «AL LETOR.» ; "AL P. M. F. IVAN MAR-
QVEZ,

I!
DE LA ORDEN DE S. AVGVSTIN, &c... (Carta, subscrita no fim : «En

Medina, once de || lunio. 1604. afios.
||
El Duque de Feria.' ; e <APPROVAC,AM.- de

Fr. Manoel Coelho, ; etc.

Livro estimado. Excelente edição lisbonense. Muito rara. Belo exemplar.

1984- Marques CA;a«Mfí;-RELAC.AM ||
UA ENTRADA QVE

||
O GENERAL .^y

MARTIM
II
AtTonío de Mello fez na Villa de

||
Valuerde, & vicloria que

||
ai- ^ /<^ Õ C)

cançou dosCafle- ||
lhanos, &c.

||
(Logar de escudo d'armas reais portugue-

sas ; jravura em madeira) || EM LISBOA.
||
Com todas as licéças neceffa-

rias.
II
Por lorge líodriguez. Anno 1(541. || A cuftu de Lourenço de Queirós

Litireiro do Eftado \\
de Bragança. In-4.o de XII pags. inums. B.

O texto da Relaçam começa na alto da pag. II e termina na pag. XI, vindo na pag. XII^

ao centio, a declaração: «Taixão efta Relação em féis reis em II
Papel Lisboa. 13. de

Nouêbro de 1641. ; Fialho Cefar.y

O titulo é circundado por um filete. Muito estimada. Publicada sem o nome do autor*

BapisBima.
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1985 RELAC.AM
||
DA VITORIA QVE AL- |1 CANC,OV O ALFEREZ CHRIS-

II
toiíão de Carualho, nos Campos dn Villa de

|1
01iven(;a conlra o ini-

^ f- /j f r migo^Callelhano.
||
Em 25. de Setf-mbro de 1641.

||
(I ogar de curiosa vi-

j \J 'fC ^ Í-' nheta quadrangular, toscamente gravada em madfiraj
|| Com íorZas as

licenças necpfsarias.
\\
Em Lisboa. Por António Aluarez, Impreffor dei

Rey
II
N. Senhor, Anno de 1642 —In-l" de IV ff. inums. B.

Na frente (o verso em branco) da fl. I o titulo que fica transcrito acima; nas ff. II e III

e parte da frente da IV o texto da ReLiçam (datado e subscrito no fim : «Eluas 26.

de Se-
II
tembro de 1641.

|1
Amigo de V. M. Alarmei Marquez.'-) ; na restante parte da

frente da mesma fi. IV as Licenças permitindo a impressão ; e no verso da II. duas

vinhetas, a primeira das quais representa uma peça de artilharia. ^-

Relação curiosa e estimada
;
publicada sem o nome do autor. Muito rara.

1986-Marques (Pedro) -BREVE
||
RELATIONE

||
DELLA GLORIOSA MOlíTE,

II
Che

II
IL P. António Rvbino

||
delia Compagriia di G;esv Vifila-

1|
tore delia

Prouincia dei Giapponne, e
1|
Cina, foflerfe nella Cittá di Nan^iafac-

||
chi

dello fleffo Re^no dei Giapponne,
||
con quattro altri Padri delia medeíi-

II
ma Compagnia, Gioè.

||
iL P. António Capece,

||
il P. Alberto Micis-

GHi,
II
IL P. DiEGO MORALES, &

||
iL P. Francesco Mapqvkz. || Con tre Se-

colari.
II
Di Mar2o nel 1643.

||
(Vinhela-emblema do Comp^ de Jesus, tendo

no centro as iniciais: I H S)
||
IN ROMA, Per grHeredi dei Corbellelti.

MDCII.
II II

Cow licensa dé Superiovi. ]n-4.° de VIU pags. (prels.)

inums. e 88 nums. E.

Nas VIII pags. prels. as seguintes peças: titulo (pag. I j a II em branco); Licenças (a

primeira encimada pelos seguintes dizeres : «QOSWINO NICKEL
||
Vicário Oene-

rale delia Com-
||
pagnia de Gii:sv.í ; e datada e subscrita: *In Roma S. d'Ottobre

1651.
II
Gofvuiiio Nickel.^ (pag. III); Decreto do papa Urbano VIII (pag. IV); Dedi-

catória: «AL L'ILLV.S1RISS. SIO. líD. CESARE ;; PIONATELLI DI S. MARCO.,
(datada e subscrita no fim: <:Di Roma 8fc.

|| D/ V. S. Wu//n'/. !' Diuotifsimo Sem
!|

Francefco Ros!ni.> (pags. V e VI) ; e Prologo -A' LETORl.»
Relação interessantíssima e de muito apreço para a historia dos factos que descrê e.

Seu autor era natural da cidade de Nangasal<i, no Japão.

Tradução italiana muito apreciada. O original português nunca foi publicado (veja-se

Barbosa Machado, Bibí. Lus., tomo III, pags. 595 e 5Qó). Edição primitiva e parece

que única até hoje dada á luz. RARÍSSIMA.

1987— Marques Gomes-Aveiro berço da liberdade. O Coronel Jeronymo de

Moraes Sarmento. Porto: Tmp. Portuguesa. 1900. In-S." gr. de 312

pags B.

1988 Manoel José Mendes Leite. Esboço biographlco. Porto: Typ. Com-

mercio e Industria... Í88I. In-S." de .?! pags. B.

Opúsculo pouco frequente no comercio.

1989 Memorias de Aveiro. Aveiro: Typ. Commercial—Rua da Fabrica.
^'-^

(_J ÍS75. In-S." gr. de '211-lV pags. B.

Obra muito interessante e estimada. Edição esgotada.

1990 -Marques Moreira (fi. João)-RELAC,AM DA
||
MAGESTOSA, MISTE-

RIOSA E NOTÁVEL ACCLAMaC,AM, QVE SE FEZ Á
||
Mage.stade d'ElRey

. ,, Dom lOAM O IV Nosso Senhor
||
na Cidade do nome de Deos do grande Im-

C/v f^ Q perlo da Chi-
||
na, & fefias, que se fizuraõ pello Sereniflimo Go-

1|
uerno

f^ publico, & oulias peíloas
II
particulares.

II
PSiLO D. lOAM MARQVES

PRO-
II
thonolairo Apoftolico da S. S.<^ & capellaõ de

||
íSua M"geftade

na ãitta cidade'olanno paf- 1|
fado de 1642.

7*
Ò' O
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O opúsculo não tem frontispício propriamente dito: o titulo que fica transcrito encon-

tra-se no alto da frente da primeira fl., encimando uma Dedicatória <AOS SENHO-
RES DO GOVERNO DA Cl- 1| dade do nome de Deos da China.> (datada e rubri-

cada no fim: <Macao em\\20. de Agofto de 1bi2. '„ De voffas mercês
|| O í". /toõ

Marques.-). No lim da Relação, a rematar, o seguinte registo

:

EM LISBOA.
II
Cotn todas ás licenças neceffarias. !| Sa Offícina de Domin-

gos Lopes Roza. ||
Anno de 1644.— In-4.<' de 20 fT. inums. B.

A primeira fl. é ocupada pela mencionada Dedicatória «Aos senhores do Governo», e as

ff. seguintes pelo texto da Relação.

Relação muitíssimo interessante e RARÍSSIMA. Inocêncio não conseguiu vêr nenhum
exemplar ; citando apenas um que êle diz haver, ou ter havido na Biblioteca Na-

cional. Ao nosso exemplar falta, infelizmente, lun pedacito no canto superior de

fora das duas primeiras ff.

1991— Marques Pereira (Feliciano António)—S\a.^em da corveta Dom [oTo I -i^ ^~~/^
á capital do lapão no anno de 1860, por. .. Lisboa : Imp. Nacional, 1863.

In-8.0 de 221-111 pngs. E.

Acompanhada de uma Carta do Império do Japão, impressa aparte, em uma fl. de

grande formato (desdobrável).

1992—Marques Pereira fiVano).— COMPENDIO
||
NARRATIVO || DO || PERE-

GRINO
II
DA AMERICA,

||
EM QUE SE TRATAM VÁRIOS DISCURSOS

||
es- / ^

pirituaes, e moraes, com muitas advertências,
||
e documentos contra os ///rwn^/^' Z'^)

abusos, que se achaõ
||
introduzidos pela malícia diabólica

||
no Estado do ''^ CH^-f''^^

Brasil.
II
OFFERECIDO A NOSSA SENHORA

||
DA VICTORIA,

|| .. .

||
(Logar

de vinheta ornamental, gravada em madeiral
|!
LISBOA:

|| Na Offic. de An-

TONIO VICENTE DA SILV.A,
|| ||

Com todas as licenças nectssarias.

In-i.° de XXXII pags. (prels.) inums. e 47o nums., além de uma em bran-

co, final. E.

As XXXII pags. prels. compreendem: titulo de ante-rosto; titulo de rosto; Dedicatória á Se-

nhora da Victoria; Prologo -AO LEITOR..; .SUPPLICA ;! AO SENHOR :; MES-
TRE DE CAMPO 11 MANOEL NUNES

ii
VIANNA.. (daUda e subscrita: «Cidade da

Ba-
II
hia 28. de Junho de 1725-

|| . .. 1| Nunu Marques Pereira.^) ; «EM LOUVOR DO
AUTHOR, por hum seu Amigo. || SONETO.» ; .EM LOUVOR DO AUTHOR.

|1

DECIMAS.> (subscritas : <De Pedro Ferreira Ferrete.') ; «LICENÇAS.» (DO SANTO
OFFICIO.-DO ORDINÁRIO. -DO PAÇO); e «ÍNDICE DOS i: CAPÍTULOS,

||

que se contêm neste
ll
Livro. >).

Obra muito apreciada. Magnifica edição. Rara. Belo exemplar.

1993- Marques Salgueiro (P. ZJíoqo). - RELAC,AM || DAS FESTAS
||
QVE A

RELIGIAM
II
DA CO.MPANHIA DE lESV || fez em a Cidade de Lisboa, na

Bea-
II
tificaçíim do Beato P. Franciíco de Xavier, Segundo Padroeiro da /-'

'

c/y ~\

mef-
II
ma Companhia, & Primeiro

||
.Apoltolo dos Reynos de

||
lapão, em {^u/^^^

Dezébro
||
de 1620.

||
Recolhidas pelo Padre Diogo Marques

\\
Salgueiro do ha-

6t!o de Santiago. Piiir
\\
que foy na villa de Mertoío, oje

|| Con/efor i^ Capellaõ

no
II
Real Mofleiro de San- \\ tos o novo

jj
• || ||

IMPRESSAS EM LIS-

BOA
II
Com todas as licenças necefserias

\\
Por loão Rodriguez.

|| Anno 1621.

— In-8.° peq. de VIII ff. (prels). inums., 146 (aliás 153) nums. na frente e

mais uma inum., final. E.

Nas VIII folhas prels. inums. encontra-se o seguinte: titulo (emmoldurado por guarnição

constituída por dois filetes paralelamente dispostos) (frente da fl. I ; verso em bran-

co) ; xApprouofão.' (datada e subscrita: «Em Lisboa nefta Cafa de S.
|
Roque da

Companhia de lESV,
,
30. de Março de 521 . O D. lorge Cabral.^) (frente da fl. II) ;

«Licença do Santo Offlcio.» (subscrita : «Em Lisboa 30. de Março de 621. O bifpo
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Inqaifidor Geral.-*) (verso da mesuia W. II); «Licertça do Ordinário.-^ e ^Licenças da

Mefa do Puço.» (frente da H. III); .Reuifta.^ e Taxa.» (verso da mesma H. III);

Dedicatória -A || DONA ANNA
|1 DE LENCASTRE [| Cõmendadeira do Real Mof-

!

teiro de Santos o nouoKda Ordem de San- 1| tiago.» iH. IV); .PROLOQO || AO LEI-

TOR., (ff. V e VI) ; «IN LAVDEM
|t
AVTORIS. || EPIQRAMMA.. (frente da ti. VII)

;

'AO /lC/rO«.
li
SONETO... (verso da mesma fl. Vil); «£AÍ LOVVOR DAUCidade

d* Lisboa, neftelTriumfo do Beato
l\
Xavier. \\S,ONrrO.' (frente da li. VIII); e

uma marca-emblcma da Compa de Jesus, tendo no centro as iniciais : I H S (verso

da mesma H. VIII).

O te.\to inserto nas 153 folhas nums. compreende: -RELAC.AM [; DAS FESTAS.» (ff. 1

a 61 e frente da 62) ; .PREOAC.AM
||
QVE FEZ O PADRE

||
Luis de Moraes da

Compa- 11 nliia de lefu na Fefta de S. Francifco de Xauier, em a|| Cafa de S. Roque
da

II
mefma Compa- 1| nhia.» (desde o verso da mesma ti. 62 ao verso da 79); «PRE-

OAC.ÃOIIQVE FEZ O P. lOROE |1
d'Almeida da Companhia dellIESV na Cafa de

S. Roque || na Beatificaçiio de S. ||
Francifco de [j Xauier.» (ff. 80 a 94 e mais oito

inums. que se encontram entre esta fl. e a 95) ; um Prologo «AO LEITOR.» (li. 95)

;

um Poema (em latim) em três Cantos: «De primis Solemnibus, & Pom-\,pa Tríum-

phali habita in " Apotheofi B. Francif- 1| ci Xauerij.' (ff. 96 a 132) ; e diversas poe-

sias também em latim, encimadas pela epigrafe : «TRIVMPHVS
1| B. FRANCISCI

||

XAVERII yOLYSIPPONE;, celebratus.» (ff. 133 a 146). Acerca destas poesias, lè-se,

no final do verso da 11. 132, a seguinte nota : «A poefia feguinte saõ os verfos Alcai-

II
cos que prometi do Padre Meftre da Seti- 1| ma ; outras fe fizeraõ que não pude

auer |1 .is maõs.»

A folha inumerada final insere somente, no centro da frente, este outro registo da im-

pressão : .IMPRESSAS
II
EM LISBOA

i|
COM LICENC.A DO

||
Santo OBicio, Ordiná-

rio,
II
& Paço, por loão H Rodriguez. |1

I62I.»

Compilação muito interessante e estimada. Compreende os Sermões pregados nas sole-

mnidades religiosas, as poesias que em honra de S. Francisco Xavier foram compos-

tas por ocasião das festas, curiosas noticias descritivas das pomposas procissões e

mais actos festivos que se realizaram, etc. -Multo rara. Belo exemplar.

1994—Marques Soares (José).—Diverliiiienlo de estudiosos, ou nova conipi-

^ ij laçam de bons ditos, e factos Moraes, Polilicos, e Graciosos : Dedicado ao

^ Q^ O C) Senhor D. Joam Paclieco Pereira Coulintio. .. Por... Lisboa: Na Offic. de
"^

Domingos Gonsalves. Anno MDCCLXVI. In-S." peq., 2 vols. de 11-224-144 e

XVI-335 pags. E.

Os dizeres do frontispício do volume primeiro, um pouco diversos dos transcritos acima

copiados do rosto do tomo segundo, são abertos a buril.

O tomo primeiro é adornado com duas gravuras a buril.

1995- Marti y Vllladamor (D. Franci.-<co).-WTlClk VNIVERSAL || DE ||
CATA-

LVNA.
II
En Amor, Seruicios, y Finezas,

||
ADMIlíABLE.

||
En Agrauios,

OpreíTiones, y Defprecios,
||
SOFRIDA.

||
En Conltituciones, Priuilegios, y

Libertadas, || VALEROSA. ||
En Altera^ones, Mouimientos, y Debates,

||

DISCVLPADA.
II
En Defenfas, liepulías, y Euafiones, || EiNCOGIDA.

||
En

Dios, Raxon, y Armas,
||
PREVENIDA. || Y liempre en lu Fidelidad,

||

CONSTANTE
II

-! los muy Ilusires Confelleres, y SaLio Confejo de\\Ciento

de la Ciudad de Barcelona.
||
Por el

li
B.D.A.V.Y.M.F.D.P.D.N.

|| ||

Com iodas las lieencins neceffnrias.
\\ 1641, 1| En Lisboa. Por António Aluarez

II
Impreílor delRey N.S.— In-4.° de VIII pags. (prels.) inums. e 135 nums.,

além de uma iniim. final. E.

Nas VIII pags. prels. as seguintes peças: titulo (pag. I); Licenças (pag. II); Dedicató-

ria «AO SENHOR lOAM RODRI-
1|
guez de Sá de Meneies, CauaUeiro da \\ Ordem

de Santiago, Camareyro Mor || d'elRey D. lOAM o IV. N. S...» (subscrita por Lou-

renço de Queirós.») (pag. III); outra Dedicatória: «A LOS MVV ILVSTRE3|| CON-

3fio o
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SELLERES Y ;; SÁBIO CONSEIO DE
1|
Ciento de Ia Ciudad de

,
Barcelona.» (pags.

IV e V); e oTABLA
1| DE LOS CAPITVLOS.. (pags. VI a VIII).

A rematar o texto da obra propriamente dito, vem esfoutro registo indicativo do logar,

nome do impressor e dat» da impressão : ^Em Lisboa Por António Aluarez. Impref

I

for dei Rey N. S. Anna de 1641..).

Esta obra, curiosa e estimada, em parta alguma indica o nome de quem a haja escrito ;

porém Salva atribue-a ao autor, cujo nome abre o presente artigo. -Estimada e

multo rara.

1996— Martialis {M. Valerias).—Epigratr/mata ex Musaeo Petrvi Scrivery. An- //)c/
trerpuv. Apud loan. Bapt. Verduísen. 1696. In-tá.» de 276 pags. E. [perg). /C ?rO (^

O frontispício, alegórico, é gravado a buril em chapa de metal.

1997— Martin (46èá C).—Viés des Saints a Tusage des prédicateurs
;
par...

(7) jf
Paris: Martin et Aiidier. M DCGC LXl. {Impr. de Pillet fds ainé...). In-8." cxC ^ <^ O
gr., 4 vols. de IV-IV-472, IV-4r-i2, lV-46 ) e lV-lV-468 pags. E.

1998-Martines (P. A/aí7ini).-HIST0HIA || DA GVERRA ||
DOS TÁRTAROS, H

Em que fe refere, como neíles noí- 1| íos tempos inuadirSo o Im-
||
perio

da China, & o tem
||
quaíi todo occii-

||
pado.

||
Efcrita em Latim ||

PELLO P.

MARTIM MARTINES||da Companiiia de lESV. |1
Ordenada

||
NA LINGVA

POIiTVGESA.
II
OÍTerecida

|| A LVIS MENDES DE ELVAS, |1
Secretario de

S. Mageftade, na luta dos || três Eltados do Reyno. .. || ||
LISBOA.

II
Com l cença. ^ PiiuilegioBeal.

\\
Na Officinade Henrique Valeníe

||
de Oliveira.

Aim-1 1057. In-12.° de X pags. (prels.) inums. e 240 nimis. E.

As X pags. prels. compreendem: titulo (pag. 1; a II em branco); Licenças (pag. UI);

«ERRATAS :; Mais notáveis, as mais fa-
i|
cilmente emendará |1

o leitor., pag. V; e

Dedicatória «A LVIS MEMDE3
II
de Eivas.... (pags. V a X).

Livrinho curioso e estimado. Tradução clássica e muito apreciada, feita por Diogo Go-

mes Carneiro, natural do Rio de Janeiro.

Edição primitiva e ainda hoje única. Muito rara.

1909-IVlartinez [P. PiVíro).—RAGVAGLIO
||
b'VN NATABILIS3IM0 O NAVFRA-

GIO,
II
GAVATO DA VNA LETTERA

||
DEL P. PIETRO MARTINEZ,

i|
SCRIT-

TA DA GOA
II
AL MOLTO REVER. P. GENERALE || delia Compagnia de

GiESV,
II
Alli 9, di Decembre M. D LX.XXVI.

\\
(Pequenina vinheta ornamen-

tal)
II
CON LICE.NZA DE' SVPERIOEL

|!
(Vinheta lendo no centro as co-

nhecidas iniciais da Companhia de Jesus: I H S) ||
In Venetia, appresso

i Giolitl. 15Sá.— In-8.° peq. de 62 pags. nums. B.

O texto da Relação, encimado por um cabeção decorativo, decorre de pag. 3 a 62, sendo

no fim datado e subscrito: «Di Goa alli 9 di Decemb. 1535
;|
D; V. P. Figliuolo inde-

gno, \\ Pietro Martinez.»

Nesta interessante Relação vem a descrição do naufrágio que soffreu a náo «San Gia-

coMO», que de Lisboa partira para a índia a 10 de Abril de 1585, e em que embarcara

o autor, juntamente com outros religiosos, com destino ás missões do Oriente.

Na impressão, cuidada e nitida, aplicaram-se belos caracteres itálicos.

O opúsculo compõe-se de quatro cadernos de impressão de oito ff. cada um, rubri-

cados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um desses cadernos, res-

pectivamente: A ij (á primeira H. deste primeiro caderno competia aliás> rubrica A),

A iij, A iíij a D, D iJ, D iij, D iiíj.

Folheto muitíssimo apreciável e elemento valioso para as colecções de obras relativas

á nossa Historia trágico-maritima. RARÍSSIMA.

Veja-se : Letlere aniiva deWíndia. .

.

/âõ^ioo

Soo/^OO
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Martinez de Barro (Juan).—Coplas de Mingo Revulgo... Veja se: Cro-

niins. . .

2000— Martinez de la Rosa (D. Francisco).—Poesias de... (Vinheta ornamen-

tal). Madrid: Imprenla de D. Tomas Jordan . . Agonio de 1833. ln-8.° peq. de

além do frontispício, lX-234 pags. E.

Poesias muito estimadas. Linda edição, adornada com o retr. da Martinez de la Rosa

(gravura a buril, as.=inada; Peint par M."*^ Fauchery) e com duas lindas gravuras

alegóricas (El Duque de Oor lo inventó.-E. Bolx lo grabô). -R.\RA. Belo exem-

plar.

Martinez de Trillanes (Gaspar Jos^pli de), — Vej i-se : Ooidiíis Nasão {Pa-

bliiis).—Las metamorpliosts. .

.

Martinho Bracarense (S).—Veia-se: Caetano do Amaral (A»tor4o).

2001— Martins Bastos Francisco ^liíonio). - Memorias para a historia de el-rei

O C> fidtílissiiiio o senhor Dom Pedro V e de seus augustos irmãos... Por ..

Lisloa: Typ. Ihiíer/al. . 1863. In-8.» de IV-232-1 pags. E.

2002— Martins de Carvalho '/ooqhíot)—Apontamenlos para a historia contem-

porânea, por. . Coimbra : Inprensa da Universidade, 1S68. In-8.° de

C^ VIIl-II-4-24: pags. E.

As pags. prels. V a VIU inserem um preambulo «AO PUBLICO.»
Livro interessante e estimada. J.i pouco comum no mercado.

2003— Martins de Sequeira (Lin's).— Informaçfío em direito com qve se satis-

fas per parle das Ordens Militares de Santiago, & S. Bento do Avis, a

todas as propostas, & iliniiilas que contra ellas moue o H^íiierendo Arce-

/p ^ bispo d'Enora. De que são Jiii/.es Delgados por Breue Apost ilico da Santi-

dade do Papa Vrhano hora presidente da Egreja de Deos, os Doutores

Gaspar Pereira, & Francisco Barreio de Mentzes do Conselho Gcrnl da

Sania Inquisl(.'rio, & Sinjão Tonezão Coelho Prior de São Martinho, que

forão nomea'los por sua Mageslade em viriuledo dito Bieue. (Logar ile 2

vinhetas reproduzindo a esp.iria e a cruz das Ordens). Cuii lodos aa licenças

neccfsarias. En Liiboa. For Jorge Rod'i]ues. Ânno Dni. 31.DC XXX (11-30).

—

Estes dizeres acharn-se emmolduiados por taija do composição tipográ-

fica. In-4.° de, além do fronlispicio, 134 (aliás 124) fí. nums. na frente.

Segue com nova numeração:

Memorial dos papeis qve as Ordens Militares de Santiago, e de S.

Bento, de Avis, acostoram ao feito do processo, ordenado (ara decisão

das duvidas propostas pelo Arcebispo d'Euora. na junta das Ordens: que

começou o anno de 15'29.— De 13 ff. num. na frente, ás quais segue umaoutra

com o registo :— E'ii Lisboa. Vor Jorge Bodrigres. Anno M.DCXXX.—As duas

partes em tim rol. E.

Tratado estimado e MUITO RARO. O texto vem subscrito, a pagina 125, pelo procura-

dor Luis Martins de Siqueira. Porém não se pôde afirmar positivamente que este

seja o autor da Informação, pois que Barbosa a atribue também a Diogo Ribeiro

Cirne e a Qaspar Pereira.

2001— Martins Rua (Jo.^é).—Pedreida. Poema heróico da liberdade portugueza,

por. . . Porto: Tijp. Gommercial Pvrlnense.. . 1843. In 8 ° de VI-226 pags. E.

Encadernada juntamente está esta outra obra: «VÉNUS MAÇONA, Poema, pelo I.'. I.-.

Luiz Brado... Traduzida do francez por"" Impressão Liberal. Lisboa. Anno de 1822.

In-4.0 de 57 pags. E.^^
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2005 -Mártir Rizo [Jitan PaWo).—HISTORIA. . . DE iCVENCA. Ex Madrid.

(1629).

[Do frontispicio uu parlada damos a segvinle exacta reprodução folo-zincográfica)

:

^s-^^o

EN Madrid
Por tcí tiereae^os de ta

(O ojigiiral tiiede 377x180"'"')

In-fol. de, tlém da'portaria, IV pags. (prels.) inums. e 32S numerodas. E.

As IV pags. prels. inserem o seguinte: Dedicatória «AL ALM A (sic) IMMORTAL [l

DEL INVICTISSIMO CAPITAN' Y ViRREY DON GARCIA HVRTADO DE
|1

Mendoça» Quarto Marques de Canete.» (subscrita: luari Pablo Mártir Rizo) {p^g.l

;

a II em branco) ; .SVMA DE PRIVILEGIO..; .FEEIDE ERRATAS..; e <SVMA DE
TASSA.» (pag. III) ; e Visto «(M. P. S.) do Maestro Gil Oonçalez Davila (pag. IV).
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£ ÍT'/ 00

A obra propriamente dita é dividida em tr«6 partes, e estas em vários capitulos. O ca-

pitulo segundo da parte terceira trata «De la exceleritiffima Cajá, y nobiliffima

família de los Matquejes de Caíiete, cuyas armas foii las que à la buelta /e
miran.t

A pag. 215 é toda ocupada por uma bela e primorosa gravura alegórica (em chapa de

metal :-/ de Courbes F.), tendo no centro o escudo d'armas a que se refere o texto

do capitulo que acima mencionamos ; seguido destes dizeres : «ARMAS DIBISAS Y
BLASONES QVE TIENE l| LA YLL."* CASA DE CARETE Y TRAEN SVSllEX
CELENTISSIMOS MARQVESES QVE MI-||LITAN DE BAXO DEL NOBILÍSSIMO
APEL-

II
LIDO DE MENDOÇA

(i
DE LAS PANELAS COMO

||
SEBE..

De pag. 216 a 231 vêem nove medalhões com os bustos de igual numero de raarque-

zes de Cafiete
; e a pags. 258, 264, 269 e 276 os brasões d'armas das famílias: Al-

bornozes, Alarcon, Marquezes de la Valle Ciciliana, e Condes de Zamora y Árias.

Todas estas gravuras são primorosamente abertas a buril em chapa de metal pelo

hábil artista /. de Courbes, que foi também quem gravou a bela e artística portada

que reproduzimos acima em ifac-simile.»

Obra importante para a historia de Cuenca ; e também muito apreciável na parte genea-

lógica que encerra. Bela e nítida edição. Magnifico exemplar, com óptima encader-

nação moderna (inteira de carneira) imitando antiga. -Rara. -Salva, n.o 3036.

2006-Martyr Anglerius (Pefri-sj-DK REBVS
||
OCEAiNIGIS. .. COLONIM ..

M.D LXXIIII. (1574).

(Do frontispicij damos, em folha aparte, a exacta reproducção foto-zincogrdfica).

ln-8.0 peq. de XLVIII pags. (prels.) inums., 633 num., uma em branco e

mais XXX inums. e duas em branco, fanais. E.

Na primeira das XLVIII pags. prels. o frontispício adiante reproduzido em «fac-simile»

;

na II o .CATALOGVS EORVM.HQVAE HOC VOLVMINE |1
COMTIMENTVR.»;

de pags. III a X a Dedicatória: «REVERENDO ||
AC GEMEROSO DO- H MINO,

DOMINO ANTÓNIO CO- [| MITI IN HOLSTEIN,' SCHAVVEN- |1 BVRQ ET
STERNENBERQ, DOMINO ;; i« Oemen, ac Metropolitana; Eccle-",fia! Colonieií.

Decano ú-c. Do- \\
mino fao Clemeãtifsimo \\ S. P. D. (datada e subscrita no fim :

«...Datu. Colonie III.
||
Non. Augufti, Anno 1574. || R. T. C. Ofliciofifrímus !1

Oerui-

nus Lippienfis, I. Licent.») ; de pags. XI a XIII a Dedicatória: «ILLVSTRIbS.

PRlN-llCIPI CAROLO REQl ||
CATHOLICO, PETRVS ;| MARTYR.. (é impressa

com caracteres itálicos, e vem no fim datada: '..,Ex Mantaa Carpetana, vulgo Ma-
drid, pridii Cal,y,Octob. Anno M.D.XVl.> ; de pags. XIV a XLVII, impresso a

duas colns. por pag. o índice «RERVM MEMORABI- 1|
LIVM EARVMQVE PRAE-

CIPVE QV.-E
II
AD QEOORAPHIAM PERTINENT, INDEX,

i;
Díligenter tamen ín-

terim obferuati funt gentium |1 mores & inrtituta, neque quicquã omifrum,
||
quod le-

ctorem vel iuuare, vel || delectare pofrit.» ; e na pag. XLVIU uma sextilha latina

:

«IO. RVFFVS FOROLIVIENSISII Archiepifcopus Confentinus, Legatus !; Apoftolicus,

Ad Lectorem
|i
DE ORBE MOVO.»

O texto, que ocupa as 655 pags. nums., compõe-se do seguinte:

<PATRl MARTYRIS AB ANOLERIA Mediolanenfis, Oratoris clarifsimi... :

'De RBBv oCEANicis ^ Orbe nouo, Decades três: quibas, quicquid de inuentis iiu-

per terrls tradituni, aouarnm rerum cupidum lectorem retinere pofsit, copiofe,

Jideliter, erunditeq docetur.^

«Ds iNsvLis nupèr inuentis, ^ de moribus incolarum earundem, liber.'

• Legationis B.ABYLONicii llbri três: vrbi proeter Oratorij muneris puklierrimum exem-

plam, etium quicquid in variaram gentium moribus...

>

iDAMIANI A aOES Equitis Lufitani, opufcula aliqaoi /liftorica, lectu iucundij-

slma, videlicet:

<De fide Religione, moribiisque Aetltiopum. (pags. 454 a 521).



DE REBVS

OCEANICIS
ET NOVO ORBE, DE#
CADES TRÊS, PETRI MAR-

TYR.IS AB ANCLERIA
MEDIOLANENSIS.

ITEM ilVSDEM,

DE BABYLONICA
LEGATIONE, LIBRI ÍIL

ET IX E M
DE REBVS AETHIOPICIS,
lodicfs, Luíitanicis & Hiípanicís, opuícula qufdá

Hiftoríca doâifsíina, q\ix hodiè non faciJè

alibi reperíuntur, D a m i a n i

A Coes Equitis

Lufítani.

Qtut omnia fitjuempagma Utttts demonjirat

Cum duiiUci locufletiTsimo Índice.

COLONIAE.
Apud Geruinum Calenium & hxteiítt

Quemehos. M.D. LXXIIII.

Cum^ratiA^ Prmlegio Ctfirtff.

Frontispício da obra descrita no Catálogo sob o n.o 20C6.

O original mede 131X75nini.

(Pag. õOS)
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«Deploratio Lappiana. (pags. 522 a 526).

«Lappi.í: defcriptio.* (pags. 526 a 527).

«DiENSis vrbis oppugnatio, feu bellum^Cambaicum primumy ípags. 52S a 562).

«De bello Cambaico fecundo, Commentarij ^rcs.íípags. 563 a 614).

«De rebvs ^ Império Lujitanorum, ad Paulitm louium difceptiurtcula.'

«Dehispani.e vrbertate ^ potentia.^ (pags. 615 a 643).

«Pro fiifpania aduerfas Munfteram'defetifio.* (pags. 643 a 655).

Nas XX pags. inums. finais, a diuis colunas por pagina, decorre o «INDEX RERVM .\C

II
VERBORVM PECVLIARIS ALIQVOT D.^MIANI

1| A GÓES OPVSCVLA..
Livro muito interessante e apreciável, pois encerra valiosas peças respeitantes a diver-

sas regiões ultramarinas e sobre alguns dos brilhantes^ feitos [portugueses do sé-

culo XVI.- RARÍSSIMO. Belo exemplar.

E o n.o 5 d'-4 Bibtiografa Goesifina do sr. Guilherme Henríques,'_publicada no «Bole-

tim da Sociedade de Bibliophilos Barbos.1 .Machado.», Anno 1, 1911-1912.

2007—Martyres ÍD. Fr. Barí/io/omeu dos).—Catecliif no ou Doutri-||na Chriflaã

& Praticas fpirituaes. Orde-|| nado por Dom Frey Bartholomeu dos || Mar-

tyres Arcebifpo A fenhor
|i
de Broga Primas das irfpai:has &•:.

|| Fera fe ler

nas parrocl.iu defle nofso Arcdifyado \\ onde não ha pregacam. l\ (iíscudo d'ur-

mas do mesmo Arcebispo, grosseiramente gra\ado em madeira) || Em
Braga. |1 Por António de Maris Empreílor do Senlior

i|
Arcebifpo. E cõ li-

cença de fua S. R.
|i 15C4. || || Taxado S papel a cêlo ^ cinciêía rês.

In-4.'' de VI ÍT. (prels.) inums. e ccxxxx nums. pela frente. E.

Na fienie (verso em branco) da primeira das VI ff. prels. o titulo que fica transcrilo acima

na frente da H. II uma pastoral ou exortação do ArcebisiJO (*Dada em Braga aos três

dias de Novebro de 1564. !| arcebifpo Primaz.* ; esta^ assinatura é em «fac-siniile» da

autót;rafa) ; no verso da mesma fl. II e em toda a III a «^ Tabo.ida do que Te [| coiithe

no prcrenie CatheciTmo»; e nas IV a VI o «Proemio». Nas pags. nums. j a cvij. o

«^-^ Liuio. j. Da Doutrina CbriflaS; de fl. cvij a ccx.\xvj e «Liuro fegundo. Das

piaiicas rpirituaes.»; e de ti. ccxxxvij a ccxxxx: «ALQVNS AVISOS GE- 1| raes pêra os

Rectores & Curas.»

O livro segundo tem também frontispício próprio, rezando assim os dizeres ou titulo nele

insertos

:

«Libro Segmido no
,,
qual fe cõthe buas breues colações

i!
efpirituaes & praticas dou-

trinaes q 11 os Rectores & capeilâes das pairo- H chias hão de leer a feus freguefes na
1|

llertaçam e algns domingos & feftas i, principaes. E adoutrina ChriftaãU do primeyro

Liuro. Te leiaa nos do \\ iningos ou feftas pêra as quaes não fe H achar nefte líuro par-

ticular rernião.».

Estes dizeres, encimados por duas vinhetas de assunto sacro (o Calvário e a Virgem

com o menino Jesus ao colo), acham-se dentro de moldura cousliluida por quatro vi-

nhetas ornamentais, em disposição combinada.

No fim do texio, como que a rem.itar, esfoutio registo;

« f-^^ Acabovfe de imprimir Oprefente Catltecifmo iia Cidade de Braga em cafa

de António Maris Emprcffor (sic) do Senhor Arcebifpo. aos iiij. de Noucmbro. 1564.»

Livro clássico e muitíssimo estimado. Pi imeíra edição, RARÍSSIMA. Exemplar com as ul-

timas quatro folhas em copias manuscritas.

As edições que da obra se publicaram entre esta edição primitiva e a de 1656, que adiante

se descreve, são as seguintes : Lisboa : Por Marcos Borges. A' custa de Luys Marteí

iiureiro, 1566, in-4.o de VIII ff. inums. de prels. e Taboada e 132 nums, (Esla edição

traz no frontispício o mesmo escudo d'armas que vem no rosto da edição original, e a

indicação de «impressa por mandado dei Rey para uso dos Sacerdotes queltem carego

dalmas nas Igrejas que sani de sua obrigaçam & dos Mestrados de Nosso Senhor Jesu

Christo, Sãtiago & Avis» ; no fim um novo registo de logar, data da impressão e nome

do impressor);— CoiVnftra, Em casade AntoUo de Maris Impressor h Livreiro da Uni-

versidade. Com licença do Sfir. Arcebispo, & da santa^Jtfuisição.^Anno 1574. Com
Priuilegio Real. Taxadoja cento & cincoe:tta rs em papel. in-4. o de IV ff. de

39

'^-oa
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preh (inunis ) e 20g de texto (iiums. na frente). (No frontispício a declaração :
«Para

se ler nas parrochias deste nosso Arcebispado, onde não ha '"•yí'^'"); "™ ^^;,''

Antomo Almres, 1594, in-4.o;-£,'0/-a. Por Manoel de Lyra. Aitiio M.DC.IIl. (1603).

in-4 o de IV ff (prels ) inums. e 148 nnnis. (Com uma vinlieta por sobre o t.lulo) ;-

Lisboa: Por Jorge Rodrigues, 1617. in-4.o peq.; e Ibi, p^ío mesmo impressor, 1628,

também in-4.o peq. Todas estas edições são muito raras no mercado.

2008 COMPENDIO 1|
DE ESPIRITVAL ||

D0VTH1NA,
||
COLHIDO PELLA

MAIOR II
paite de varins fentenç.s dos ||

Sanctos Padies.
||
AVTOR O RE-

VER MO E ILL MO S. D. Fr. |1
neilholomeu dos Marlyres Arcebifpo de

^ // ^ ^, Braga Primas, |1
DEDI^.ADO A SACRATÍSSIMA VIRGEM

||
Maria K S. da

AJ/ O O pj.dale Mãy de Deos. \\ Traduzido de Latim em Portuguez, por Franciíco

U ^
Oforio 11 Sacerdote Theologo rialmnl da Cidade de Lisboa, Prior que

||
foi

da Igreja de S. Vicente de Villafr.mca, & Mefire H de letras luimanas.
1|

4„^o (Vinhetr representnndo a Vi.gem no Calvário; gravura t-m madeira)

rfe 1653
II
Oom todas a, licniça.', neceffarias \\

Em l.úboa, por Aniomo Ah vnyr

DdE y N S In-8.° peq. de VIII IT. (prels.) inums. e 52B pags, E. (perg.).

As Vlll ff. prels. inserem o seguinte: fron..; .LICENÇAS...; '''«0^000 ^O LOTCW »

(do traduclor?); .PROLOGO DO MVITO R. P. FR.\\Luisde Granada ao fmero

Leitor . • e .INDEX DE TODOS OS CAPITV- !,
los dcfte Compendio efP'rUual.>

Nau' rp.;g. vemes,e registo finai: .Com todas ^s licenças "cceff'"-'^s.UM LIS-

BOA I
Por António Aluarez Im- 1!

pressor DelRey N S.
il
Anno de 1653...

Caso curiír .,0 alto de tod?s as pags. pares do volume, se colocou, decerto por descu.do

do compositor, a designação de Primeira parte, qr.ando de pag. 57 en, d.ante decorre

ra sI.L.V«/-/. lefta obra. çue trata do e.ercicio decanta medUaçao, oração

contemplação -h 1» parle, que tem principio logo no Foi. I, .nt,t„la-se: .REME-

POSGeZiS CONTRA , todos os neios...-no voUnne nota-se ainda um ontrodes

cuido tipográfico de relativa in.portancia : A numeração, que ate a H. S e poi ff., passa

da 9 em diante a sél-o por pags.

Obra apreciada. Edição lara. Belo exemplar.

'.00'l_Martyres (D. 7V»,oí;,.o d->.). - BHEVE EXEMPLAR. ||
DAS VIDAS H DEU

ALGVNS SANTOS
i|

CO.NEUOS REGULARES DO |1
Grande Patri:a-cha Sanlo

Acoíli- II
nho de quem leza a Ordem |1

Canónica por conceffao H da .e

Apollolica.
II

COLLEGIDAS 11
DE DIVERSOS E GRAVES AUIMRES,

||
que

/ ^ // em lingoa latina as t l.rev.raõ |1 POR DOM TIMOTHEO DOS M.Wirn Co-

'kÂ Q ^ ne.,0 Regul .r, filho do Re- \\
ai Mofieiro de Smla Ouz de Com-

II
hr. & «"

^^
t^-al damef. \\

ma Cdad. \\
OFFERECIDAS || A n,efma Rehgiao Canónica.

II II
EM cOlMliHA II

Na ImpreíT.iõ de Manoel deCaniallio Ann. IbiS.

-10-4.° de VIU i.^gá.
(prels.) inunis., 469 nums., e mais 11 inums. e uma

em branco, finais. E. ,..,, a ,

As VIII pags. prels. conteem as seguintes peças: titulo (emmoldurado por tarja de pe-

quena vinhetas ornamentais, simétricmente dispostas) tpag. I
;
a .1 -«;

.LICENÇAS DA ORDE/M.»- -LICENÇAS DO SANTO OFFICIO..-.LICENC,Ab

nó PAGO. (pags III a V); DO PADRE DOM PROSPERO ' dos Marlyres.
|1

D°iou a^ ;utl.! (pag. VI):
'

e Dedicatória: ..A

^^^^^J^'^V7^™„^f;'^f
SAGRADA 11

Religião dos Cónegos Regulares ^o grande Patr.-larcha Santo Agof.

tinho: feu humilde filho !:
Dom Timotheo dos Martyres,, ded,

1|
ca, b confagia..

(impressa em itálico e ocupa as pags. VII e VIII).
k ,* .

Na pag 469 a .PERORAC,AM.. e a .PROTESTAC.AM.. do autor (datada e subscr.ta:

,Santi Cruz de Coim- li
bra, 7. de Março de mf>.\\ Dom Timotheo dos Martyres- :

e
::' duirpags. inums.' finais o «INDEX,IDOS SANTOS CÓNEGOS REQVLARES,

11 cujas vidas le contem nefte livro.. ;
e as .Erratas..

Obra clLsica, muito estimada; é como que um Flós santorum da Ordem dos Cóne-

gos Regularís de Santo Agostinho; começa, dia XXII de Janeiro, por Sam Oau-
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dencio, e termina, XXIX de Dezembro, por Santo Thomás. Inocêncio, que não
conseguiu ver nenhum exemplar, não só pôs em duvida a sua existência, mas che»

gou mesmo a afirmar que ela nunca viera á luz !

A edição, única publicada, é adornada de uma gravura aberta a buril em chapa de co*

bre (}.' Gorn,), reproduzindo a imagem de Santo Agostinho, e que falta no nosso

exemplar.- Os exemplares são RARÍSSIMOS.

201C VIDA
II
DO BEM AVENIVBADO

|| PADRE SANTO THEOTONIO,
il

II
Primeiro Trior do Heal Mnfteiro de || Santa Cnizde Coinibra de Cone-

1|

gos Regulares do Patiiarclia
||
Santo Ayoftinho.

|1
ESCRITA EM LATlM}Ji jjr •

por hum Rdigiozo conteniporarieo,^
|| difciyuto do me/mo Santo.

\\
TRADVZIDA r..;^^'^ (P ^

II EU NOSSt,) VVLGAR PORTVGVES,
||
jiinlas as vidas de outros Santos,

& Sant;is, colle-
1|
gidas de diiieifos, & giaiies Autores. || VOR DOM IIMO-

THEO DOS MARTYRES.
\\
Coi egu Regular, ^ fãho do Conuenlo de Santa

Cruz de\\ Ctimha, <^ natural da mefma Calade.
\\ 01'"FE1\ECIDAS

||
AO

GRANDE PADRE SANTO THEOTONIO.
|| || EM COIMBRA

ll
Com

todas as Licenças nccfffiniaf.Wíio. Impiefsão de Manoel de Carualho Im-

preílor da
II
Vniueifidade Anno M. DC. L. (1650,.— In-4.° de XVI pogs.

(prels.) inums. e 238 nums. (aliás 239. pois enconlra-se repetida a 1 12),

além de mais uma inum., final. E.

Nas XVI pags. prels. veeni as seguintes peças; titulo (pag. I; a 11 em branco); «£/-

CENC.A DA ORDEM.' (pag. 111) ; .LICENÇA DO SANTO OFFICIO, ^ Ordi-

nario.:' (pag. IV); .LICENÇAS.- (pag. V); .LICENÇA DO PAC,0.. (pag. VI);

Sonetos, Decimas e um Epigrama sDE ALGVNS AMIGOS EM
II
louuor do Autor.»

(pags. VU a XII) ; e Dedicatória ao PADRE SANTO THEOTONIO.. (pags. XIII a

XV; a XVI em branco).

A pag. inum. final insere o "INDEX.
|| Dos Santos, & Santas, cujas vidas fe con- 1| tem

neTte liuro.»

Os santos e santas cujas vidas o volume insere, são, além de S. Thcotonio : São Brau-

lio, S. Carlos Borromeu, Santa Comba, Santa Columba, Santa Cordula, Santo Esta-

nislau, beato Estanislau, São Frederico, Sinta Genoveva, Santa Oodelena, Santo Juo,

S.5o Norberto e Santa 'Ripsimia.

De pag. 235 a parte da 238 (aliás 239) decorre: «ORAC.AÕ í|
QUE O PATRIARCHA

SANTO AGOSTINHO
\ fez a Deos noffo Senhor no cerco da Cidade de Hyppona,

a quat o Cardeal leroniino Seripando defcobriOt ^7* a commuriicou no fagrado

Con-
,

cilio Tridentino.* ; e na restante parte da mesma pag. 239 a ^'PROTESTA-
C,ÃO.> do autor (datada e subscrita: «Santa Crus de Coimbra 7. de Março, || de

1649.
II
Dom Timotheo dos Maríyres.-».

Livro clássico, estimado e MUITO RARO. Exeaiplar 'perfeitamente conservado, apenas

falho de uma estampa com o retr. de S. Teotónio (gravura a buril em chapa de me-

tal, impressa aparte).

20l1-pnrtijr(ilci3iiiiu. || SUir gmutonim Itlartijruiii CTnlalo-
i|
giis/ turtn mortm

rt ritum fnnctt Komnitt rnicfic/ 11 iiuõíinm nb ff-ufcliii rt gicronijmt trcm-

plnrio roíi-
II

flfftuiii rt iiuprfrfiim/ iiduiffimc urro per tiíncrnnifi ll patrcm

frntrrm ^Jclrum iiUn-frliu orSiiiis frntnim |j minorfi roíiurtus JJtirificn gar-

íiinnn rtirogiiituni/ 1| ntiiiir n mrii6i6 fiitniiipluribus (iiiil'us fcntclint rr-
1| pitr-

gntuiii/
II
ít rrrriitcr giiiprírfitm/ 1|

Ijor uiSclírct
||
nniict/ 1573.

||
Que nutr òt-

nun niiíittn funt utrTn pngiim ôorcbit.
||
filuis ||

(Marca do impressor, de cu-

rioso deseniio)
|i ^nrifiis. ||

3lpu& gflfobum ^crurr Btn ^nrolirn
|| fub fígno

Biiirornts. In-4.° de 200 ti. sem niiiiieração nem chamadas, sendo a ultima

Ioda branca? E.

O volume compreende 25 cadernos de impressão, de quatro ff. cada, rubricados, no pé da

frente das quatro primeiras ff. de cada um dêles : os 21 primeiros: ^ ll (á primeira

y^/^
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n.. deste primeiro caderno competia a lubiica 3C» poténi não a apresenta), ^ Uí, ^
itit a "S., JÊ ii, ^" tii, Jí iiii ; e os quatro últimos: ^n, ^tt íi

, %íí iii,

ãln itit a fil, |l& il, gíl iii, §6 iiii. Note-se porém que niio lia cadernos rubri-

cados com as letias 2í« e Jí*

Do verso da H, 137 em diante decorre: CE ®0|.Ul!U'nfi)Ín gnilftonilll ffll)riftt |llnr-

tijnim
II pn- íírimiim (ffnliilimíiifrm ©ptfcopum/ 1| nc tliciUíigiim.

||
^niio

fnlutiâ. p. ffiffiffiffi g. olim ramiiíifiln. ||
©t mine acmum rrropitn.

Livro curioso e estimado. Explendida edição, nitidamente impressa, a preto e vermelho;

belos caracteres GÓTICOS; não citada por Brunet. A composição tipográfica, bas-

tante trabalhosa, é esmaltada com diversas letras iniciais, de lindos e correctos de-

senhos de fantasia (gravura em madeir;i).

No nosso exemplar falta a ultima folha, que supomos ser toda branca. Óptima e

curiosa encadernação quinhentista, mas já um tanto defeituosa na lombada. -Mui-
to raro.

Marulu Spalatense de Dalmácia (.Ifurcos).—Veja-se: Lisboa (Fr. ilarcos de).

— Livro insigiio das lloies ..

20)2-Mascarenlias {D. Anlomo). —hELXCM^ W TOS
1| PROCEDIMFÍNTOS ||

QVE TIÍVE DU.M AN rONIO |!
MASCARENHAS G0MM1S3AIU0

||
Geral d:i S.

Ciuzada nos líeynos do Porlugal na decisão, |1 e declaração de alguas dii-

uida.'!, q o Colleitor João Bap-
||
lista Pallato com boa ténçaõ, & zelo da

^ ^ jiirdii;ão Aposto
||
liça moiieo acerca da dita Bullíi, & era parliouhir de

hua,
II
que por viitiido delia se niõ podia dizer Missa em Oralo

|| rios

priuadiis, ainda que approuados p' lio Ordinário. E
||
de outras duuidis da

mesma jiirlií^rio, qiie houuo entre o|| dito Colleitor, & Gõmmissaiio Geral

na caus:i de An- || tonio Monis de Gamara, sedo vacãte Prouisor
||
neste

Arceliispado de íiishoa, pello dilo ||
Cõmmissario Geral moni'io, & decla-

II
rado, & Aiipellaníe pêra

i|
o dito Giiieitor. || DIRIGIDA AO SANTÍSSI-

MO I'A-
II
dre Pd/ja Vrbutiu Odauo nosso .Senlwr.

\\ POR SEV IIVMILUE SER-
VO, E !| Orador Dom António Mascarenhas seu

1|
Çoinmissario Geral da

Santa
II
Cruzada nos Reynos, & 1|

Senhorios de
||
Portugal. {S. L, n. d.—

tBJtj?). In-I." de 59 fí. nums. na frente, e mais umn, inum., contendo :

Errata sic corriíje. E.

Relação de bastante interesse histórico e muito importante. Rara © estimada. Bom
exemplar.

201,3- Mascarenhas fP. /(/iwaoj-RELAC.AM
||
DO SVCCESSO,

||
QVE O PA-

DRE MESTRE
II
IGNACIO MASCARENHAS

||
da Companhii de lESV tcuo

na jor- ||
nada, que fez a Catrdunh:\, por mã-

||
dado de S. M. elRey DOM

||

lOAM e IV. noflo Senhor
||
aos 7. de Janeiro de

j| 1641.
||
(Grupo de três vi-

nhetas urnamentaes)
||
Omi Iodas aslict'ni;as ntceffarias. ||

EM LISBOA
|| Na

ORi'jiiia de Louienço do Anueres, ||
Anno 1641.— In-4.o de IV pags. iniiiiis.

c 1(i nums. R.

Na primeira pag. inum. o titulo; a II em br-inco; e nas III e IV as «LICENÇAS.».

A Relaçani vem no fim datada e subscrita : «Lisboa aos 20. de lulho de ||
1641. || Ignacio

Mafcarenhas.

Folheto interessante e estimado. Muito raro.

2014- Mascarenhas (/írojiím.i;.- ORAÇAM
||
EXHORTATORU

||
E PANEGÍRICA

II
DISSEA

II
DOM UIEROSYMO MASCARENHAS

\\
Collxgial Thcohgo do

Sagrado, ^ inftgne Colleyio de
|| S. Pedro da Vniverfidade de Coimbra, Có-

nego
II
na Saneia See da mefma Cidade. . .

||
NO TERCEIRO DIA DO SYNODO

(P O

I
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QVE
II
nos outo do mes de Mayo de 16)i9. nella começou a celebrar o || II-

luflriílimo. ,. Senhor Tom loanne Mendes
1|
de Tauora, Bifpo de Coim-

bra, . .
II
OFFERECIDA \\ A T)om lorge Mafcarenhaí feii Pai/, Marques de

Mon-
II tahíão, Conde de Coftello nouo . . . Vizorti) dos Eftados ||

do Brasil. ^
Capitão General das Armadas ^ Exer-

||
eitos da lieflauração de Pernam-

buco i|

II
Com licença, Lisboa por António Aliiarez Anno 1640.

—

Ir;-i." de 24 fl'. nums. na frente. B.

Na frente da primeira foliia o titulo transcrito acima; no verso da mesma fl. as Licen-

ças e Vibtos permitindo a impressão; na ti. 2 (estas duas primeiras ff., embora fa-

çam parte da numeração, estão inums.) e frente da 3 a Dedicatória; e do verso da

mesma ti. 3 em diante o texto da Oraçam, que, dividido era Quatro Discursos, remata

com este outro colofá/i : «Com todas as licenças neceffarias. || EM LISBOA.
||
Por

António Aluarez. Afio 1039..
Peça curiosa e apreciaveh MUITO RARA.

Maseu (Frey).— Sigvese vn Traclado ..—Veja se.- Tractado mry prove-

choso. .

.

2013— Mason {J. A.).—A treatise on tlie climule and muteorology of Madeira;

by Uie lale. . . Edited by James Sheridan Knowies. To wich are attached ,^m ô O
A re%Mew of the state of agricultura and of lhe tenure of land ; by George

Peaock. .. And an histórica and descriptive account of the island, and

guide to visitors ; by John Driver... Lonãon: John Churchil... M.DCCC.L.

(No verso do front. : «.Liverpool: Printed at lhe Mail». In-S." gr. de XIV-IÍ-

388-1 pags. E.

Nas XIV pags. prels. vem o titulo de ante-rosto; o titulo de rosto; uma dedicatória:

<TO SIR
II
JAMES CLARK BAROMET.. ; o .PREFACE..; e o <CONTENTS.>.

Apreciada e pouco comum. Bom exemplar, com ene. do editor, artisticamente ornamen-

tada a ouro.

Masonio (P. Lorenzo) -—Leílera. de Amboino. , .—Veja-se." Lettere annva

deli'Índia . .

.

Masseu d'Elvas (Fr.).— Vtja-se: Porto {Fr. Rodrigo rfo).—Manual de Con-

fessores ... ^
2016— Massillon.—Sermons et morceaux choisis de Massillon, precedes de ^J O

son ílnge. Paris, Didot Frères.. 1844. 1 i-S " de lV-6o3 pags. E.

Ilustrado com o retr. de Massillon (Grave sor acier par Foliei).

2017 Sermons de... Paris... Herissant... M. DCC. LXI-DCC. LXIX.
In-8.° peq., 9 vols. E. y/ '^~~/^
Esta colecção compreende : Conferences et Discours synodaux sur les priíicipau.t devoirs

"^ ^—'^

des ecclésiastiques... (2 yoH.) — Mysteres (1 vol.) ; Aveitt (1 \o\.) - Oraisons fúnebres

et profess. religieuses (1 vol.)-e Carente (4 vols.).

2018—Matthaeus /ln<oní«s).—OBSEKVATIONES ||
REliUM

||
JUDICATARUM

||

ET
II
TRACTUS

,|
SINGULARES ||

De Commiinione Bonorum,
\\
Do Oj^cio jti- ^ „

ãicis,
II
De Potestate Mariti in Uxorem,

||
De Família Erciscunda.

\\
(Curiosa y^^^ ^

marco, do impressor? gravura cm madeira)
||
Lugd. Batavor.

||
Apud

DANIELEM à GAESBEECK. || cio loc xxv.—In-12.° de XXII-á5õ-XXXV pags.

E. [perg.).

Obra não citada por Brunet. Linda edição, primorosamente executada e mui nitida-

mente impressa em papel de excelente manufactura e qualidade. O titulo no frontis-

pício é impresso a preto e vermelho. — Livro muito raro. Belo exemplar.

2019- Mathias G***(P.).—Lettres sur les lies Marquises, ou Ménioires pour . .

servir ã Tétude religieuse, morale, politique et slalistique des iles Mar- y/y ^ O
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qiiises et de TOcéan orienlale, Avec une Carte géographique des iles

et un dessin de Taibre a pain
;
par... Paris, Ckez Gaume Frères, Librai-

res... 1843. {Impr. Schneiâer et Langrand). In-S.» de IV-311 pags. K.

Tanto a estampa reproduzindo a planta do pão como a Carta geográfica são impressas

aparte, sendo esta em ti. de grande formato (desdobrável),

Matta (P. Egídio (fo\— Veja-se : Letterc annva ãeWIndta.. .

2020— Mattos (P. C.hrisíovão líp).— Catechisnio Romano do Papa Pio Qvitito de

gloriosa memoria. 8^ Nonnmenie tresladado de latim é lingoagem por

mandado do Illiístrissimo, & Reuerendisslnio Seniior Dõ Miguel de rastro

(^ _ // /-^ /^ Metropolilaiio Arcebispo de Lisboa, &.c. (Escudo do arcebis; o dentro d'um

,j/ l,'
Tr ^ ^^ quadradij coniposlo de filetes tipográficos), ^h Cõ licença da mesa geral

do Santo Officio, e Pririlegio Real. ^^° Jmpresso em Lisboa, por Aníon'o

Aluarez impressor. Anno 1590.

—

Acharse ha em casa de João Lopez littreiro

do Senhor Arcebispo. Taxado a im papel. ln-4.° de III ff. (prtls.) inums.

(para o fiont,, Krivilegio do Rey e licenças) e 402 nums. na frente. E.

O frontispício e a folha imediata, que neste e.vemplar são de impressão recente, imitan-

do a antiga, são impressos, alternadamente, a preto e a vermelho.

Clássico. Primeira edição. Muito rara.

2021— Mattos (P. Francisco de).—Dor sem lenitivos. Dividida em seis discur-

sos concinatorios, que por Exéquias Para honras funerats da .. Rainlia...

D. Maria Sofia Isabel, &c. OiTerece ao sen real tumulo o. .. da Companhia

de Jesus, Reytor do Collegio da Bahia, Lisboa. Na Offic. de Valentim da
Costa Deslandes .. Anno M.DCC.IU. In-4:.° de XVI IT. (prels.) inums. e

432 pags. E.

Bom exemplar desta obra estimada e RARA.

2022 VIDA
II
CHRONOLOGICA ||

DE
||
S. IGNACIO DE LOYOLA,

||
Fanla-

dor da Companhia de JESVS, OFFERECWA \\
AO ILLUSTRISSIMO SE-

NHOR ARCEBISPO DA BAHIA
]|
DOM SEBASTIÃO

||
MONTEYRO DA VIDE

II
PELO PADRE FRANCISCO DE MATTOS, H da mefma Companhia, & Pro-

// /i vincia do Braíil.
||
(Florão ornamentai, tendo no centro o escudo d'arnias

'

// ^ flQ O '^*** portuguesas; gra\ura a buril)
1|
LISBOA OCCIDENTAL,

||
Na Offlcina

(fi '^ de PASCOAL DA SYLVA,
||
Impreíljr de Sua Mageítade. ||

||

M.DCCXVIII.
|]
Com todas as licenças neceffarias.— \nAo\. de LXVIII pags.

(prels.) inums. e 588 nunis. E.

As LXVIII pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo (impresso, alternadamente,

a preto e a vermelho) ; Proemio ; Dedicatória a D. Sebastião Monteiro da Vide ; um
Poema em latim, em homenagem a S. Ignacio de Loiola, por Lourenço de Araújo;

poesias, em latim, (um ELUGIUM e uma ODE) do P. Gaspar de Faria e do P. An-

gelus dos Reys; -A liVIAQEM || DO... SENHOR
,
D. SEBASTIAM MOíMTEYRO

DA VIDE, :, Arcebifpo Metropolitano do Brafil
,
ELOOIO 1| Sobre as que Sua lUuf-

triffima ma:iâou jazer de feus veae-
[l
raveis a-iteceffores. " (subscrito no fim : «Aos

pés da Imagem de V. lllurtrirrima. || Lais Carvalho.-^) ; .OFFERTA
||
AO ILLUS-

TRISSIMO SEMHOR
II
ARCEBISPO., (subscrita: Francifco de Matos.); «ARGU-

MENTO ORATULATORIO |; do Arcebifpo da Bahia, que em bbfequio de
||
feu di-

gnirrimo Prelado faz publico hum fin-
;

guiar eftimador das fuás acçoens entre os

[| muytos, que tem nefte Eftado.» (subscrito no fim: Pruderulo de Amaral da Com-
panhia de JESUS.) ; uma declaração a propósito de um Soneto inserto em uma das

pags. precedentes; . ORATIO PANEQYRICA || Sub effigie... |1 D. SEBASTIANI
MONTERII A VITEIIdifcribenda.» (subscrita no fim: «P. jo^^nnes Antonios An-

dreonus..); .ADVERTÊNCIA PARA OS QUE LEREM.»; .LICENÇAS.. (Da Reli-

gião. -Do Santo Orticio. -Do Ordinário.-Do Desembargo do Paço. (uma destas, bas-
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tante extensa, é datada e subscrita: «Lisboa : Occidental na CaTa de norfa Senhora da

Divina Providencia 31. de Ju- 1| lho de 1717. ;: D. António Caetano de Sou/a C. /?.>);

• índice
II
DAS COUSAS MAIS NOTÁVEIS DA VIDA DE

II
Santo Ignacio nos féis

livros defta lua Hiftoria,
jl

&r vaõ apontados por numero..; «INTRODUCÇAÕ
||

DESTA HISTORIA.. ; e «DIVISAiW DOS ASSUMPTOS Defta Vida de S. Ignacio,

diftribuida em Teís livros.

Eníre os Livros terceiro e Quarto ha uma Parte, intitulada: «PERSEGUIÇOENS DA
COM- ' panhia do Império do Japaõ.» E dividida em treze Capítulos.

Livro interessante a vários respeitos e muitissimo estimado. Belíssima edição (única),

adornada com sete magnificas gravuras, primorosamente abertas a buril em chapa de

cobre (trcs est.ío assinadas : / FreiJ Sc. Ro.; quatro : Nic. Oddi Sc; e todas : Agof-
tin Ma}'jucci In. ed del.^).

A primeira das sete gravuras reproduz um excelente retrato de D. Sebastião Monteiro

da Vide, arcebispo da Bahia, e, na parte interior da gravura, o escudo d'armas do
mesmo prelado.

Óptimo exemplar. Muito raro.

Mattos (P Gabriel de) — Lettere onnva di Giappone. . .—Veja-se : Lettere

annva ddV índia . .

.

Mattos 'Jouo Xnrier de).—Vejn-se: Xcnier de Maltos {João).

2023— Mattos Callado {Francisco de)— Mun'io politico, civil, e moral, que de- ^ .v

clara os costumes, e estados das monarquias, e impérios mais polidos, ,^^'a^

t

que se fundarão desJe que as gentes se diviiiraõ pelo globo da terra
;

por onde se conhece a transitória duração da muadana gloria dos maio-

res conquistadores, e se faz ver até onde chegaõ as acções do homem
entregue na sua liberdade. Escrita pelo doutor... Lisboa, Na Offic. d«

Joaõ Procopio Corrêa da Silvn .. Anno M.DCC.XCIX. Com licença da
Ilesa do Desembargo do Paço. In-8.° peq. de 5'tO-IlI pags. E.

Obra curiosa. Tomo I, e único que se publicou. Bom exemplar.

2024— Mattos de Sâ (Francisco df)—Livro de Nossa Senhora do Desterro.

O

Lisboa, por João Rodrigues, 1620. \n 8." peq. de VIII ff. (prels.) inums. e /7^^ /7 -x
56 nums. nn frente, afora ^ma iniim., final. E. ' (ZD

As VIU ff. prels. inums. inserem o seguinte : titulo (li. I) ; 'Lketças.^ (H. II); Dedicató-

ria «AO SENHOR
II
ANTÓNIO OOMEZ DA || Matta Coronel, Correo Mórlldefte

Reino de Por- 11 tugal.» (ft. III e IV e parte da frente da V ; na restante parte

da frente da fl. vêem mais duas licenças permitindo a impressão do livro) ; diversas

poesias em homenagem á obra e a seu autor, a saber : três oitavas «De loaõ Re-

bello Velofo.» (verso da fl. V e frente da VI); uma decima «De Paula de Sá, pe-

reira Irmaã ;; do Autor.» (verso da mesma fl. VI) ; «Do Padr» Meftre Frei Francifco

Ortis Re !| ligiofo profeffo da Ordem do Será- " phico Padr» S. Francifco. ||
SONE-

TO.» (frente da ff. VII); «Do Reuerendo Padre António da Refurreiçaõ Veiga, do

Morteiro de S. Eloy. || SONETO.» (verso da mesma fl. VII) ; e «-Soneto do autor.>

(frente da fl. VIU ; verso em branco).

O texto desta obrinha propriamente dito, consta de composições em prosa e verso.

Clássica e muito estimada. Os exemplares são MUITÍSSIMO RAROS. O nosso exemplar

está falho do frontispício ; no mais, optimamente conservado.

2025—Mattos de Sousa tSebastião de)-\ VAIDAUE |1 DO || HOMEM, CON-

VENCIDA EM SINCO DISCURSOS MORAES ; li
Que nas Tardes das Domin- /

gas da Quaresma
II
PflEGOt/ il O doutor SEBASTIAM DE MATTOS DE ^.//^"^^Ò

SOVZA.
II Na Igreja de S. Paulo de Lisboa. Anno 1680. || OFFERECIDOS (7^^

II
Ao Excellentissimo Senhor |1

D. NUNO ALVARES PEREIRA, || DUQUE
DO CADAVAL... II

LISBOA. Na Officina de MIGVEL DESLANDES. Anno

1685.11 Com Iodas as licenças necessárias.
||

... In-l." de X ff. (prels.)

inums. e 164 nums. E.
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As X folhas, prels. inserem : titulo : Dedicatória ao Duque de Cadaval (impressa com

itálica e datada e subscrita no fim : 'Lisboa " 6. de Dezembro de 16S4. !: Sebastião

de Mattos de Souza.»); *Do Doutor Matioe! Pinlieyro /Iraau/,
||
SONETO. >; 'De João

da Cosia vMoreyra 1! DECIMAS., (quatro) ; e .LIC£NÇ.\S.. (Do Santo Oflicio.- Do
Ordinário.—Do Paço.).

Encadernados juntamente encontrani-se quatro opúsculos que inserem igual numero de

prédicas que o mesmo autor pregou, sobre diversos assuntos, em vários logares e

datas, e publicadas entre os anos I5S2 e 16S1.

Colecção interessante e difícil de reunir. Bom exemplar.

Mattos e Noronha (D. Sebastião de)—Vejai-se: Constituições do aVi-eMs-

pado de Broga..., 1697; e Constituições {Primeiras) Synodas do Bis-

pado d'Elvas... (16S4).

202G-Maugin de Richebourg (Jean)—.\BREGE' || DE 1|
L'HISTOmE

||
DE

|i

PORTUGAL. 11
Dédté ò Mo.nsiiIOniíUR le \]

Marqdis de Cascaes,
||
Comte de

f/'
^ (^y MONTSANTO,

II
Embaffadeur Extnordinaire de Por-\\tugal à Coiir de

% ^ France.
||
(Pequena vinheti de ornamento)

|| A PARIS, .»U FALAIS,

II
Chez GUlLLAUiMECAVALlER, |1

dansla Grand'Salle, à TEcu de II
France

& à h\ Palme. || ||
M. DCCVII. ||

AVEC PRIVILEGE DU ROY. In-

8." [leq. de Xll pags. (prels.) innms., 420-30 nums. e mais XIV iniiins.,

finais. E.

As XII pags. prels. inserem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco); Dedicatória

.A MO.NSEIONEUR
:
LE MARQUIS DE CASCAES, !| COMTE ||

DE MONT-
SANTO...» (É encimada pelo escudo d'arma3 do mesmo titular, e vem no fim

subscrita: MAUQIN; pags. III a IX); «PREFACE.. (pag. X); .CATALOGUE ;:
des

Auteurs dont j'ai tire !!
cette Histoire». (pag. XI); e .TABLE CRONOLOQIQUE

||

des Róis de Portugal-, (pag. XII).

Nas 420 pags. imediatas vem o texto da obra propriamente dito ; nas 30 seguintes a

«DESCRIPT10N]|DU|| ROYAUMEODEIIPORTUGAL..; nas XIV primeiras das

XVI pags. inums. finais, a duas colns. por pag., a cT.\BLE||DES MATIERES.»
;

na pag. XV o 'EXTRAIT DU PRlVlLEGEWdu Roi.- e outras peças permitindo a

impressão da obra ; e na XVI a «ERRATAi.
A obra é dividida pelos diversos reinados, sendo o texto de cada um deles encimado

por uma peq. gravura a buril reproduzindo este ou aquele sucesso do respectivo

reinado. Essas gravurinhas apresentam a seguinte rubrica do artista que as execu-

tou : Tardieu iii et fc.

Obra interessante e estimada. Muito rara. Bom exemplar.

2027— Maurin (3f. ^iíici-í)— Histoirc de la cliute des Rourbons, grandeur et dé-

cadeiice de l.i Rourgeoisie. 1815-1830-1843. Par,.. Paris: Eureaux de la

L^ Sociétc des Travoilleurs lUimies. . . 1S49. (No verso do ante- rosto : Impr.

de J. Clmje et C). In-8 " gr., 2 vols. de 576 e 495 pags. E.

Estimada. Excelente edição. Bom exemplar,

2028-Máusinho de Quebedo e Castello Branco (Tosco)—A FFONSO
||
AFRI-

CANO.
11
Poema Heroyoo :

li
DA PHESA D'ARZ1LLA

|| ^r Tanger.
|1 DIRI-

GIDO
II
A DOM ÁLVARO DE H Sousa, Capitão da Guarda Ale- jj

mr;a de S.

Mageftade, &c. || Autor Vaíco Maufinho de Quebedo
||
Natural de Setúbal.

II
(Pequena \inheta tip. de ornamento)

||
EM LISBOA \\ Com as Licenças

Necejfarias
|i
Por António Aluarez

||
Anno do Senhor M. DC. XI. {iSli).

In-8 o peq. de VIII ff. (prel.) inums. e 196 nums. na frente. E
As VIII folhas prels. inums. inserem : frontispício (ti. I); LIC£NC,AS'> e Erratas (II. II);

Dedicatória «A DOM ÁLVARO |1 de Sousa...» (ff. III a V); e: .ALLEOORIA
||

DO POEMA
II
SEGUNDO A ' Fabula., (verso da fl. VII e 11. VUI).

Poema clássico e muito estimato ; escrito em oitava rima e dividido em doze Cantos.

Edição primitiva. Muito rara. Bom exemplar.

^/^

i//^^
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Affonso Africano. Poema heróico da presa d'Arzill3, e Tanger. .

.

-^"VOí r--

Uilor. . . Lisboa : Na Offic. Patr. de FrJncisco Iaiíz Ameno. M DCC. ^
2020

Aulor. . . Lisboa : Na Offii

LXXXVI. In-8.° peq. de i:97-I pa^^s. E.

Edição já pouco comum.

2030 A mesma obra: Lisboa. Tijp. Roll(indiana, 1844. In-S." peq. de

XI 1-303 pags. E.

2031 DISCVRSO SOBRE
|i
VIDA, MORTE. . . EM I.ISBOA, 1597.

(Tio frontispício damos a seguinte exacta reprodução foto-zincográfica) .

DISCVRSO SOBRE

A VIDA, E MORTE, DE
SANTA ISABEL RAINHA DE

Poicugâl, & outras vanas Rimas.

Por Vafco Moufinho de Caílelbranco.

J)ir'tgià o ao ExcdUntifsime Senhor Dftquf,Ikm

^.^^ ^uarode Lancajlre. - '

Impnjfo com licençd âo SanHo Officio.Edell^fJf

^ E M. L I S B O A
^

^' 'PerWanoeUeljra.^anno. de 15^7.

MuHu de E/?í«4« Lojje^ mercador di liurcsl *

(O original mede 170x100""")

InA.'^ de IV ff. (prels.) inuiiis., 138 nums. na fiente, o mais III itiimis., fi-

nais. K.

As IV folhas prels. inums. inserem o seguinte : titulo (reproduzido acima em cíac-simile>)

(frente da fl. I ; verso em branco); Vistos e licenças permitindo a impressão da obra

^^Oô
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b O

mo o

(frente da fl. II ; verso em branco): Dedieatoria ^Ao ExcetentiSslmo Senho (sic

Daque Dom\\ Aluaro de Lanciftrc.' (fl. III); Preambulo «Ao Leytor.» e «Erratas.»

(frente da íi. IV ; verso em branco).

Nas III folhas finais inums. decorre a «TAVOADA» das diversas Rimas que se seguem ao

Discurso ou Poema.

O «Discurso sobre a vida, e morte, de Santa Isabel» consta de um Poema em oitava

rima, dividido em seis cantos (folhas 1 a 59); e as *ontras varias Rimas» que seguem

são : Sonetos (XXXXXI ; ff. 59 a 85); Tercetos (verso da mesma fl. 85 e frente da

86); uma Écloga (do verso da mesma íi. 86 ao verso da 92); Emblemas (Cincoenta)

de fl. 93 a 109); e Glosas e Romances (Vinte e sete; ff. 109 a 138).

Exceptuando o texto inserto nas folhas prels., o titulo das diversas peças que constituem

a obra propriamente dita e a Tavoada, que são impressos com caracteres redondos

tudo o mais é impresso em itálico.

O volume é constituído por 20 cadernos de impressão: o primeiro (as IV ff. prels.) não

apresenta qualquer rubrica; os 18 imediatos, de oito ff. cada, acham-se rubricados, no

pé da frente das primeiras cinco ff. de cada um deles, respectivamente : A, A 2,

A 3, A 4, A 5 í R, R 2, R 3, R 4, R 5; e o ultimo, de seis ff. somente, rubri-

cado no pé das três primeiras ff. : 5, 5 2, 5 3. Nas rubricas não foi empregada a

letra J, não havendo por isso caderno rubricado com essa letra.

Todas as obras de Mousinho de Quebedo são muito estimadas e raras; porém o seu

Discvrso sobre a vida e morte de Santa Isabel é a que mais estima disfruta e a que

mais dificilmente se obtém. Quando algum exemplar aparece no mercado, é sempre

disputado com verdadeiro empenho pelos bibliófilos. O exemplar que expomos á

venda encontra-se optimamente conservado, e isto decerto mais o recomenda e

valorisa.

2032 TRIVMPHO
|1 DEL MONARCA li PHILIPPO TERCERO EN 1! LA FI-

LICISSIMA ENTRADA li
DE LISBOA,

i!
DIRIGIDO AL PRESIDENTE IVAN

il
Furtado de Mendoça, y Senado de \\ la Camará. \\ .\ulllor Vafco Maiifitio de

(liieuedo.
li
Ano (Logar de escudo Q'armas reais portuguesas) 1619.

|i
IM-

PRESSO EN LISBOA
II
Con Iodas las Licencias neceíTarias

i|
por lorje Ro-

drigues.— In-4.o de IV ff. (prols.) inums. e 66 nums. pela frente, E.

Nas IV ff. prels. inums. as seguintes peças : titulo (frente da fl. I; o verso em branco);

«LICENC.AS». e .TAIXA». (II. II): Dedicatória «AL PRESIDENTE ||
IVAN FVR-

TADO DE|lMENDOC,A, Y SENADO || de la Camará de Lisboa», (impressa com

caracteres itálicos; frente da fí. III): ^Çrraías*. (no pé do verso da mesma H. Ill);

e Prologo «.AL LECTOR». (frente da fl. IV: o verso em branco).

O volume compreende dez cadernos de impressão : o primeiro, de quatro ff. (as prels.)

não apresenta rubrica alguma; os oito imediatos, de oito ff. cada um, acham-se

rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectiva-

mente : A, A 2, A 3, A 4, n H, H 2, H 3, H 4 ; t o ultimo, de duas ff. somente: I.

Poema descritivo, em oitava rima castelhana, dividido em seis cantos. Escrito num
estilo bastante harmonioso, que os bons críticos muito consideram e elogiam. Edição

única : os exemplares são BASTANTE RAROS.

2033

—

Mawe {Jean).—Voyages dans l'intérieiir du DrésiL particulièrment dans

les districls de l'or el du dianiant, Faits avec l'autorisalion dii Prince Ré-

gent de Portugal, en 1809 et 1810. Conlenanl aussi un Voyage au Rio-de-

la-Plala, et un Rssai historique sur la révolution do Btienos-Ayres. Par...

Traduits de Tanglais por J.-B.-B. Ryriès. Enrichis de Figures. Paris, Gide

Fils, Libraire .. M.D.CCCXVI {A. Egron, Imprimenr). lu-S.", 2\ols. de

xlii-358 e 38I-I pags. E.

Nas pags. prels. iij a xiij do tomo primeiro decorre um «DISCOURS PRÉLIMINAIRE».
Obra interessante e estimada. Edição adornada com 4 gravuras e um mapa, abertas a

buril e impressas áparle (uma das gravuras e o mapa são em folha desdobrá-

vel). Pouco vulgar. Bom exemplar.
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2034—Mayáns y Siscar (DonGí-eíPorio) -Carias iiiorale?, militares, civiles, i li- ^^j—^
teraiias, de vários autores espunoles. Recogidas, i publicarias por. .. Con

licencia, En Madrid por Juan de Zuniga, Ano 1734. . In-8." peq. d"?, alérn

do fronlispicio, LX1I-381-II pags. E.

Compilação valiosa de numerosas cartas sobre diversos e curiosos assuntos (algumas muito

interessantes), escritas por monarcas, titulares, eclesiásticos, políticos, militares,

etc, castelhanos.

Vida de D. António Aguslin . .— Veja-se,no Aditamento final: Agus-

tin (D. ^níonlo' .—Uialogos de las arnia.«. ..

Mayr (Jorge).—Vein-se: Jorge (P. Mai-co*).— Doutrina Clirillã ..

.

CE lilf&itnçS ia
II
Ditorclirfima mor

||
te t- pnijrno ie nof |1 fo fcnar tin rftili)

II
nirtrijírnlUJ.— Veja-se: Portalegre (Fr. António de).

2035— Megiserus (//(ÊronimHs).—Instilutloniim ,i LINGV.í; il
IVRCIi^^, I|

LIBRl

QVATVOR.
II
Quorum

i|
. .. |1 Aiilhore HiERUNVMOMEt-ilSERO, |! . .. !l

Cum
Gratia ^ Priuilegio Ccesareo

||
iQ- Saxónica. \\ Anno cio. Ijc. Xíll. In-8.°

peq. de 325 pags. inums., além de uma em tiranco, final. E. (perg.).

Nas pags. 3 a 15 decorre uma cEPISTOLA DEDICATÓRIA, ao <Serenissimo, Potentis-

simoq\'Prltidpt ac Domino, Dn. MATTHIíE II.
|| REQI HVNQARI.€....

A obra propriamente dita compreende quatro Livros

:

»

I. Continet Parte Isagoges Gramática; TurcicíE Priorem, de oríographia Turc

Arábica.

II. Vero Isagoges GramatictE TurclcíE Parte Posteriorem, de Etymologia Tarcorarn.

III. Complectitur diversce linguce Exercita, ^j- duas Proverbioram Turcicoram

Centúrias.

IV. Dictionarium est Latuto-Tarcicum ^ vicissim Turcico-Latinam.

O titulo, no frontispício é impresso, alternadamente, a preto e vermelho ; e na pag.

324 vem um brasão, gravado em madeira.

Obra, no género, interessante; desconhecida a Brunet. Muito rara. Bom e.xemplar.

2036— Meireiles (Jacome António rfe ).—I^epertorio jurid co. Organisado pelo

bacharel... [8.1.) Typ. Bracharense—1846. In -4.», ^2 tomos de IV-282 e

11-382-VII pags., em um vol. E.

Estimado e pouco vulgar.

2037- Meireiles [Manoel António de).— RKLAÇ.Ul
\\ DOS lELICES SUCCESSOS

II DA l.NllIA
II Desde 20. d'. Dezembro de 1746 até 28 do dito de 1747, || No

Governo || bO . . SENHOU :| D. 1'EDIiO MlGUEl. || UE ALMEIDA E POlí'|^'-

GAL,
II
MARQUEZ DE ALORNa . . \\ Fieimf-nto escrita pelo Capitão En-

geniieiro
II ... i! PAUTE TERCEIRA

||
[Kõcudo d^aimas do Marquez de

Alorna; gravura em madeira) || LISBOA: 11 (9) Na Officina de Frnncifco

Luiz Ameno., .
II || Anno M.DCC XLVJII. Com as licenças neceffa-

rias. In-4.° de 61-1 pags.

Na primeira pag. o titulo; a pag. U em branco; na III uma «ADVERTÊNCIA [| £/M

ABONO DA VERD.iDE DO AUTHOR. defta Relaçaõ.y; e de pag. 5 em diante o

texto da Relação propriamente dito.

HELAGAU
li DOS FELIGES SUCCESSOS il DA IXDIA || DESDE O

PRIMEIRO DE JANEIRO 1| até o ultimo de Dezembro do 1748. || No Gover-

no || ...
II
PAUTE QUARTA. ||

(Mesmo escudo d'armas que vem no rosto da

relação precedente) \\ Ibi, na mesma offtc. tip.
||
Anno 1749. Gom as licenças

//^' õ

^^o

o^
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necefSarios. In-i.° de 48 pags. nums., uma inum. e uma em 1 ranço, final.

— As âuan Uelnrões nm rol. Des.
Na p.ig. inums. flnal: vem uma Carta, encimada pela seguinte epigrafe: «ETte papel veyo

coDi efta Carla para Dona
\\ Rita Ifabel Ignacia de Caftro, So- !; brinha do Author.»,

e datada e subscrita: «Goa,
1
7. de Fevereiro de 1753.

\\ De V. M. Tio, e muito
amante

\, BaWiazar Ma^ioel de Chaves».

Relações muito interessantes e estimadas. RARAS. Bons exemplares.

Mela (P.)wpo»ii'Hs).— CEuvres complMes.— Yeja-se : Macrole.

203S— Melanohton seu Melanchthou et Melanthon (Phil.).—LOCl COM-
|i
MV-

MVNES IlEIiVM THEO H LUGIC.\nVM SEV IIY
|i
POTYPOSES TllEO || LO-

(O ^ GICAE.
Estes dizeres vêem no alto da frente da primeira folha do volume. No fim (frente da

ultima H.), encimando uma curiosa marca do impressor, o seguinte registo da

impressão :

Uagnoce in icdibtis Thonice Anstími
\\
Badensis Mense Febritario. || Anno.

M. D. XXI f. 1022,. ín-8.° peq. de 102 ÍT. inums. E.

No verso da primeira e na frente e em parte do verso da segunda 11. vem: «IVXTA PIO
ATQVE ERVIl DITO VIRO D. TILOMANO ;; Plettenero Ph. Mel. S.. ; e da restante

parte do verso da mesma fl. II em diante o te.\to da obra propriamente dito.

O volume é constituído por treze cadernos de impressão, de oito ff. cada um, rubricados,

no pé da frente das cinco primeiras ff. de cada um deles, respectivamente ; a ii (á

• primeira fl. deste primeiro caderno contpetia a rubrica a, porém não a apresenta),

a iii, a iiii, a V a. n, n ii, n iii, n iiii, n v. Noíe-se porém que não ha caderno rubri-

cado com a letra j.

Obra curiosa e muito estimada. Excelente edição ; não mencionada por Brunei, que

regista a primeira e a segunda, ambas de Wittebergcv, 1521, in-4.o.

i2039— Meldola (^ica/iam).—NOVA H GRAMMATIGA || PORTUGUEZA |!
dividida

II
em VI Partes

\\
a sater: I Orthographia.

\\
2 Etymologia. \\ i Syntaxe.

\\
4

Projodia com Supplemento
||
5 Lavores ãa Lingoa.

\\
O Miscellanea.

\\
Composta

^. por
II
Abraham Meldola,

II
Notário, & Traductor, Caesaren, Publico, Jurado,

/ ^ <M/) /~) II II
Impresso na OfBcina de M. C. Bock, a custa do Author,

|| em
4 c.^ A^ t^ Hamburgo 17S5. (Segue O mesmo titulo em iitioma alemão e respectivos

caracteres). In-S." de 671 pags , afora uma inum , de ERR.ATAS, final. E.

De pag. 3a 6 vem a Dedicatória: «grtltrr
|i
©UirmÚriliflSt-rfflifrCllSfU

||
r>ÓmÍ5rlj-

f^niisfrltrliín 1' Itínirsliít
||
gíiSíplj Stm gUJtnlfii

jj
in nllrrticfstrr |ln-

trrtliiínigtrit
1|

Jinuiílllirt.» (subscrita por Abra/iam Meldola».); de pag. 7 a 13

o tPreJacer. (em português e alemão, disposto a duas cols. por pag.); na pag. 14:

*Instrucçam para os aprendi [1 zes^ na modo que haõ de
,

uzar efta Grammatica».

(em português e alemão); e de pag. 17 a 671 o texto da Qrammatica propriamente

dito.

As seis Partes que a Grammatíca contém são assim intituladas :

«PRIMEIRA PARTE
II
(obre a Ortografia», (pags. 17 a 40).

«SEGUNDA PARTE (da Arte Portugueza) r SOBRE A [[
ETYMOLOQIA>. (pags. 14

a 226).

«TERCEIRA PARTE ' SOBRE |l A SY.VTAXE-. (pags. 227 a 314).

QUARTA PARTE
[I
DA

II
QRAMMATICA! SOBRE A !' PROSÓDIA», (pags 315 a

396; decorrendo de pag. 33S em diante: «SUPPLEMENTO DA
||
ARTE PORTU-

GUEZA.).

«QUINTA PARTE \\ DA |
ARTE PORTUGUEZA || CONTEM HUA MISCELLANEA

DOS .MELHORES
II
AUTORES PORTUGUEZES». (pags. 5S7 a 671).

•SEXTA PARTE
II
DA

II
ARTE POR fOGUEZA ;,

CONTEM HUA MISCELLANEA
DOS MELHORES

II
AUTORES PORTUQUEZES.. (pags. 5S7-a 671).
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1

MCo

As partes Primeira á Quinta são em português e alemão e impressas a duas colunas

por pagina (a primeira para o texto português, e a segunda para o alemão).

A Quinta parte compreende por sua vez as seguintes divisões : /. Phrazes Ellegaiitcs.—

II. Vocabulário das ijalavras mais ufadas. -III. Diálogos familiares.- IV. Hiftorias
moraes. & cariofas. -V. Cartas, & dietas mercantis. & moraes.-Vl Difcursos
moraes.

A Miscellatiea dos melhores autores portuguezes que constitue a Sexta Parte, compreende
como que XI Capitules, dos quaes citaremos os seguintes : //. Quatorze Cartas

fobre vários a/funtas (uma é de D. Manuel I, outra do P. António \'ieira) — V.

Relaçam dos gloriofos fucceffos de Portugal devidos as armas dei Rey D. João
IV. contra os caftclhanos. Por Diogo Ferreira de Figueiroa no Anno de 1644.—

VIL Djs louvores da Liifoa Portugueza de Francifco Rodrig7/es Loòo.—X. As me-
lhores Poefias do Gran L. de Camoens ; D. Ferreira Figueiroa ; Vicente Gufman
Soares; Francefco Xavier de Mattos, & de hum Amigo Anónimo, com 4 Decimas

minhas em re/tofta.

As poesias de Camões que o Meldola reproduz, são o primeiro Canto d' Os Lusíadas,

e as Outauas fobre o defconcerto do Mundo, e o Soneto a D. Catarina de Ataide :

Alma minha gentil, que te partiste,. Ocupam as pags. Ô33 a 6Ò2.

Esta Qramniatica de Abraliam iVleldola, judeu português, é um traballio curioso e muito

estimado. Os exemplares são actualmente iWUITO RAROS ; nem consta que algum
deles tenha aparecido á venda no mercado desde ha muitos anos a esta parte. O que

apresentamos acha-se belamente conservado e com a sua característica e primitiva

cartonagem, executada na Holanda.

2040-Mello ^Ff. Carlos rte)—ÁGUIA 1|
NA || !'ENHA, ||

HENOVAUA NAS ME-
MUlilAS

II
cie fuus princípios,

|| Achadas na livraria da mefma i^cnkora

11 da Fenha de França;
\\
ESrÁMl'AUAS II POIt DELltJENCIA DU l'ADHE

PRESENTACO
1|
Fr. CAIÍLOS UE MELLO,

||
1'nor do niefuio Con\enlo,

||
F

DEDICADAS
\\
A' MES.MA PENHA, I'ARA

i|
nwyor honra, & gloria da Se-

nliora.
||
(['eqiiena viniieta ornaniontal, represenUndo uma peqneca flo-

reira com tlôres) || LlijBOA, |1 Na Ufficina de VALENTIM DA LObTA || Des-

Icindes, ImpreíTor de S. MagefiaJe.
li II M.DCCVIL II Com todas as

licenças neceffarias., & Privilegio Real. — In-S." peq. de XXXII pags.

(pruls.) inuiiis. e 304 nums. E.

As XXXII pags. prels. inserem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco); «DEDICA-
TÓRIA

1| A' || VIROEM S. N. !!DE PENHA DE FRA.MÇA.. (impressa com caracteres

itálicos; pags. 111 a V); .PROLOGO», (pag. VI); .MANIFESTOn a efta obra-, (pags.

VII a XXIU); .INDEX
II
DOS CAPITVLOS

[1
que contem efte livro . (impresso com

caracteres itálicos; pags. XXIV a XXIX); e ..LICENÇAS», (pags. XXX a XXXII).

A frente do frontispício vem uma gravura a buril em chapa de metal (assinada: C. B.)

reproduzindo a imageux da Senhora da Penha de França.

Livrinho curioso, clássico e muito estimado. Rapo. Belo exemplar.

2041- Mello [D. Francisco Manuel rte) -APOLOGOS II
DLVLOGAES,

||
COM- ^ ._ .

POSTOS
II
Pí;/}

II
D. FRANCISCO MANOEL

II
UE MELLO,

1
V^/MM M- J/J Ò)^ õ Ò

GNO DAQUELLA ESTIMAC,AM,
||
que o tnundo, em quanto viço. fiz da

ftia peffoa, Ó" depois \\ da morte conferva ao feu nowc.
||
OBRA POS

'

THUMA,
II
& a mais Política, Civil & Gallante que íez feu Aulhor.

II
OFFE-

RECIDA AO PRECLARISSIMO SENHOR || D. ANTÓNIO ESTEVAM II DA
COSTA,

II
Armador mór de S. Mageltade, &o. |1 PER || MATIIIVS PEREYRA

DA SYLVA.
II
(Logar de peq. vinheta orri;,inentalj

||
LISBOA OCCIDENTAL,

II
Na OITicina de MATIUAS PEREYRA DA SYLVA,

||
& JOAM ANTUNES

PEDROZO.
II II

M.DCC.XXI.
||
Com todas as licenças neceffarias.

ln-4.° de XX pags. (prels.) inums. e 464 nums. E.
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As XX pags. prels. iuums. inseiem ns seguintes peças: titulo (pag. I; a II em branco);

Dedicatória «AO SENHOR
|1 D. ANTÓNIO ESTEVAM

|| DA COSTA
|! Armador mor

de S. Mageftade.,. ^^[,Se/ifior da Vílla de Peroãffu, ^j- Egigoaripe no \\Efiado

da Bahia», (subscrita no fim: •Menor creado de V. S.
;

MATHIAS PEREVRA DA
SYLVA..) (pags. Ill a V); «LICENÇAS.. (DO SANTO OFFICIO.-DO ORDINÁRIO.
-DO I'AC,0) (pags. VI a XIII); .ERRATAS., (pags. XIV a XVI); e «DEDICATÓ-
RIA DO AUTHOR, liAO DOUTOR |, ANTÓNIO DE SOUZA || TAVARES, Dezem-

bargador dos Aggravos.... (datada e subscrita no fiui : 'Sobre tudo vos guarde Noffo
Senhor como \, dexejo <^c. nejta Aldeã em 20 de Septembro de 1654. ', V. A. & D.

[| D. F. M. ^ M.« (pags. XVTI a XX).

O texto da obra, inserto nas paginas nums. 1 a 416, compreende os seguintes Apologos

dialogais

:

«RELÓGIOS
II
FALLANTES

II
Apologo Dialogai || PRIMEYRO.. (Pags. 1 a 50).

<.ESCRITORIO
II
AVARENTO

||
APOLOOO DIALOOAL || SEGUNDO.» (Pags. 51

a 123).

«VISITA
II
D.\S

il
FONTES, APOLOGO DIALOOAL ;; TERCEYRO... (Pags. 125 a

292).

«HOSPITAL •: DAS
|| LETRAS ;, APOLOGO DIALOGAL QUARTO.. (Pags. 293

a 416).

Obra curiosa e muitíssimo estimada. Edição primitiva, já bastante rara. Belo exemplar.

•2012 AULA
I!
POLITICA, |! CURIA MILITAR:

||
Epiftola Declamatória

||

AO SERENISSI.MO l'liINClPE
|| H. THE0DOZ10:|| &

il
POLITICA MILI-

TAU. |. OK
li
D. FRAN(.1S!:0 M A^'()EL

||
DE MELLO.

1|
OFFELECIDA AO IL-

LUSTHISSIMO SENHOR 1 D. JOAM HA MOTTA, j] E SVLVA \\
Confgo Ma-

gifiral da Santa Igreja Patriarcal, do Concelho || de Sua Mi gcflade, &c.
||

Por MATHIÁS PEREYfíA DA SYLVA.
||
(Pequena vinlielu ornamental)

II
LISBOA OCCIDENTAL,

!l
Na Officina de MATHIAS PEREYRA DA SYLVA,

II
& JOaM ANTUNES lEDROZO.

il I!
Anno M. DCC XX

|i
Com tidos

as licenças ncceffarias.— ln-i.° de XX [ ags. (prei?.) inums. e 243 nums.,

alé II de uma > ni I ranço, final. E.

As XX pags. prels. inserem as seguintes peças ; titulo (impresso, alternadamente, a

preto e vermelho; pag. 1 ; a II em branco): Dedicatória a D. João da Motta e Sil-

va, subscrita: 'Mathias Pcreyra da Sylm.' (Pags. III e IV);: «PROLOGO GA-
LEATO.. (pag. V); «LICENÇAS.. (Do Santo Cilicio. -Do Ordinário. -Do Pac,o)

(pags. VI a X); novo titulo (pag. XI; a XII em branco); «ÍNDICE
!| DO QUE SE

CONTEM NA AULA POLITICA,
|1 fegundo a ordem dos Titulos.. (pags. XIII a XIX

e parte da XX) ; e -ERRATAS., (restante parte da pag. XX).

Nas pags. 241 a 243 decorre a «TABLA || DE LOS AVISOS, II Que Contiene Efte Libro...

Tratado estimado. Edição original. Jã para.

2043 CARTA
||
DE GVIA

|1
DE

|! C \SADOS.
|| PAR.\ QUE PEI.LO CAMI-

NHO HA PRUDÊNCIA SE |1
ACERTE COM A CASA DO DESCANSO.

\\
A

HVM AMIGO,
li l;

POR D. FRAMUSCO MANUEL,
i

-— ||
EM LON-

(7l / /^ ^ DfíES:\\íiA OFFICINA DE T. C. HANSARD, PETERBOP.O'
1| COURT,

Jy ] m ^^ ^^ Fi.EET-STREET.
1|
—

|1 1820.— In 8.° de XXVI-lI-184 pags. E.

As XXVI pags. prels. inserem o seguinte: titulos de ante-rosto e rosto; «ADVERTÊN-
CIA, dos Editores desta edição (datada e subscrita : Londres,

\\ 1 de Maio. 1S20.
||

OS EDITORES.»; Dedicatória do autor -A DOM |1
FRANCISCO DE MELLO,

|| AL-
CAIDE MÓR DE LAMEGO....; Prologo «AOS LEITORES DESTA CARTA., (da-

tada e subscrita no fim: •Lisboa, 1651.]] O Imíressoe.») ; e «EPITOME DA VIDA||

DE
II
D. FRANCISCO MANUEL DE MELLO.»-Na pag. imediata as «ERRATAS...

Beia edição, feita pela l.a, publicada em 1651; mui nitidamente impressa com elegantes

caracteres itálicos, em papel de excelente qualidade. Já rara. Belo exemplar.
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A m&stna obra : Nova edição, com um prefacio biogrãphico enri-

quecido de dociimenlos inedilos, por Camillo ('astello Rrunco. Porto:

Typ. Pereira da Silva.., 1873. In-8.° peq. (ie 204 pags. E.

O «Prefacio biographico> por Camillo decorre de pag. 3 a 52, seguindo-se uma «AD-

VERTÊNCIA., do mesmo notabilissimo escritor, a qual vai de pag. 53 a 55.

Edição também muito apreciada. Já pouco vulgar no mercado. Bom exemplar. (Veja-se a

interessante nota manuscrita que, acerca de certas passagens do Prefacio de Camillo

Castello Branco, o Conde de Azevedo firmou em uma das guardas da frente do

exemplar).

A edição original deste interessante e estimado livrinho, o primeiro que, do autor, se

imprimiu em português, saiu com os seguintes textuais dizeres no frontispício: CAR-
TA

II
DE aVIA

II
DE CASADOS. I, Para que peito camliiho da

|1
prudência se acerte

\\

com a Casa do |; descanço. || A liVM AAÍIGO. 1,
Por D. Francisco Manuel

\\ II

EM LISBOA. '}, Com ai licenças necessárias, \\ na OJficina Craes-
'
becckiana. (sic)

1|

1651
II
Vendese na Rua noua. In-12.o, esguio, de VIU ff. (prels.) inums. e 195 nunis.

pela frente; -a edição imediata, não cilada por Inocêncio nem por Barbosa M.i-

chado, é igualmente de Lisboa, Na Officina de António Craesbeeck de Mello, 1665

^

in-16.0; — a terceira: Ibi, por Diogo Soares de Bul/ues, 1670, in-16.o;-a imediata:

«Reimpressa em quarta impressão emendada dos muitos erros das passadas. Lisboa,

Na Officina de António Craesbeeck de Mello. Anno 167S, in-12.o de 260-III pags.;-a

quinta: Ibi, par Bernardo da Cost.i, Anno 1714, in-I2.o de XI1-249-I pags.; -a sexta:

Ibi, Na Ollicina dos H. de António Pedrozo Oalraõ, 1746, in-12.o de Xl-235 pags.;

— a sétima: Coimbra: Na Officina de Francisco de Oliveira, 1747, in-12.o;-a oitava,

Ibi? 1765;-a. nona: Ibi? lS09;-3. decima, a de Londres, 1S20, que acima anuncia-

mos ;-a decima-primeira : Lisboa, Na Typ. Rollandiana. ;S27, in-8.o peq. de XII-210-

II p3gs.;-a decima segunda: /*/, ibi, /S5J, in-S.o peq. de 150 pags. ;— a decima-ter-

ceira, a do Porto, IS73 (de que expomos e descrevemos um exemplar) ; e a decima-

-quarta, a de Lisboa ?

20íi PRIMEIRA
11 PARTE l| DAS CARTAS [.'AMILIAHES

||
DE

1!
D. FRAN-

CISCO
1

.MANVEL
ii
ESCRITAS A YAlilAS PESSOAS

|[
SOhRE ASSVNTOS

DLVERSOS.
|]
RecoUiklrs, c Puhhcaãas em cinco Centúrias \\ POR !l

AN-
TÓNIO LVIS

II
DE AZEVEDO

jj
PHOFESSOIt DE HVMANIDADES

||
E Por

elle OITer- ciJas.
II
A ILLVSTHISS.

||
DOVTISS. E SEM1'RE INSIGNE

|1

AC\DE.MIA
II
DOS GENElicSUS DE LI-RO \.

|]
(Logar de um agniprmienlo

de Ires peqs. vinhetas ornaincntais, siméliicanienle disp9s'asl \\ IM-

PliESSO EM RO.MA. || Na Offioina de Filipe Maria Manciíii. M. DC. LXIV.

II II
Com licença dos Supcrions. In -4 " de XXVI p:'g-i. íprels.) iriums.

e 800 pags E. (?>ei-(y.)

As XXVI pags. prels. inums. inserem as seguintes peças: titulo de ante-iosto (-OBRAS

II
FAMILIARES

II
DE

II
D. FRAMCISCO MANVEL». Segue uma transcrição dum tre-

cho latino de «Plin. ad Tacit.») (pag. I ; a II em branco) ; titulo de frontispício,

transcrito acima (pag. III; a IV em branco); Dedicatória: «A INSIGNE
li
ACA-

DEMIA
||
DOS GENEROSOS' DE LISBOA.

|| ANTÓNIO LVIS ' DE AZEVEDO
||

Seu Académico defeja perpetua felicidade.* (subscrita e datada no fim : «António

Luis de Azeuedo. || Lisboa em 20. de || lansiro de 1664.') (pags. V a X) ; Proemio

«AOS
II
DISCRETOS., (pags. XI a XVII) ; «Protertaflaõ.. (pag. XVtlI) ; «Approba-

tio>. (três; pags. XI.K e XX); «Aprouaçaõ.. (datada e subscrita : «Roma nefte Collegio

de Propaganda ,; Eide. lô. Setembre de 1664. || Frcy Francisco de S. Agoflinho Ma-

cedo.>) (pags. XXI a XXIII) ; e «CARTA || DO AVTOR AOS LEITORES „ DE SVAS
CARTAS." (subscrita: «O AVTOR.»; pags. XXIV a XXVI).

Cartas eruditíssimas e uiuito interessantes ácèrca da arqueologia, historia, etc. de Por-

tugal.

Edição primitiva, a mais estimada. R.\RISSIMA. Exemplar contendo a Carta C (100),

porém, de reimpressão mais recente, executada na tipografia particular do Conde de

2^o/c0&
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S^-A
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Azevedo.— A reimpressão, dada ao prelo em Lisboa: Na Officina dos Herd. de An-
tónio Pedrozo Galram. Anno M.DCC. LU, conitu de um 4. o de XXIV-559 pags., não
incluindo uma em branco, final.

204o Demonltracion
li
QUE II Por el Reyno de Portugal

|1
AGORA OF-

FRECE
II
El Dotor Geronimo de Sancta Cruz

||
a lodos || Los Reynos y Pro-

víncias de Europa
||
en priieva || de Ia Declaracion

|]
Por el mefmo Aiílcr,

Ò C> y PO"" s' nielmo Heyno
||
a todos (sici |1 Los Reynos, y Províncias da Eu-

ropa ya
II
oflreclda

||
Contia las Calunias putilicadas de fiis Eniulos

|| y en

favor
II
de las Verdades por el Tiempo ||

Manifefladas. (.9. ind. de logar,

nem âe data de impresfào— século XVH). la-i." de 53 pag?. B.

Não tem frontispício propri.imenfe dito; o titulo transcrito acima, vem na primeira pag., a

encimar o te.\to do opúsculo.

O te,\to compreende como que uma introdução e: ^Demonftracion PritneraW Por Coitfe-

quencia de los Sucefos Militares.^ (pags. 3 a 22) ; <Demonriracion Segunda
|]
Por la

uccurreicia de las Nego- \\ ciaciones potiticas.y (pags. 23 a 36) ; e Demonftracion Ter-

cera.
i|
Por la Urj^encia de los Interejfes \\ Commuites.» (pags. 37 a 54).

Peça interessante, de valor e muito estimada. RARÍSSIMA. Bom exemplar.

2041; ECCO
II
rOLYTlCO.

||
RESPONDE EN PORTVGAl.

|| A l.A VOZ DE
CASTILLA :

|; y falis-faue
Ij
A \N l'APEL ANONYMO,

||
OFRECIDO || ai Rey

fon Felipe el Quarto.
||
Sobre los iniereces de la Corona Liifitana, y dei

Oceânico.
||
Indico, Brffilico, Elh]\op'co, Perfico, y || Africano Império.

\\
Pro-

() (f) ponefe
||
.AL ILVSTlílí, VENKRABLE, PRVDENTK

||
y Efclareci.lo Confejo

do Eflado
|1
DEL M \'Y ALTO. Y il VY lODEIiOSO REY \\ de Purtufial Dun

luanel Qiarto,
\\
nuefiro Stríor. || Pu blicalo

|| D. FRANCISCO MANVEL.
||

Contadas (sic) las licencias.
\\
EN LlSíiOA.

||
Por Paulo Cratsbeck Imprtíljr

de las OrJetiLS
|i
Uililares. Ano 1645.— In-4.° de uma estampa alegoria, IV

IT. (prels.) iniiiiis., 46 nums. na frente o mais duas inunis., finais. E.

As IV folhas prels. inserem as seguintes peç.is : titulo (frente da li. I; a II em branco);

«LICENÇAS.» (fl. III e frente da IV; o verso desta em branco); e o jjreambulo :

«EL AVrOR cfcrive a todos..).

A estampa alegórica, primorosamente gravada a buril cm chapa de cobre, apresenta a se-

grrinte rubrica do artista que a executou: Lucas Verstermaiis scul.

Lívio muito cuiioso a esturrado. De bastante, raridade. Belo exemplar.

'.:!047 BPANAPHORAS
II
DE VARIA HISTORIA

||
POHTVGVEZ S.

|| A ||

EiRfcY Nosso Se.vhoiíIID. AFONSO VI.
||
EM

|1
C7A'C0 liELAC,OENS\\

DE SrCESSOS PERTENCENTES Ã ESTE REYNO.
\\
Que contem negó-

cios públicos II Politico!!, Trogico.i, Amorofos, Bélicos, Triunfantes. 11 lOR
\\

DOM FRANCISCO WANVEL.
li ||

LISBOA.
|1
Com todas as licenças

Cj vcccffárias |' Na OfBcit a de lliniiqiie Valente de Oliueira || Impressor

delRey NoíTo Senlior.
||
Anno i660. ln-4." de VIII ff. (prels.) iiiums. e 537

nums , além de uma em branco, final. E.

As VIII ff. prels. inserem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a II em branco) ; «LrcENçAs.»

(vari.as e todas datadas de 1660; pags. III e IV); e Dedicatória -A ELREY
|i
NOSSO

SENHOR.», datada e subscrita no fim: cLif-Hboa em II. de Abril de 1660. jj D. /v-fl.v-

cifco Manuel.^ {pags. V a VIII).

A obra é dividida em cinco Ep.anaphoras, a saber: • ALTERAC,OENS || DE ÉVORA. |; Anno
1637.

II
EPANAPHORA POLITICA

|| PRIMEIRA |i
DE || ...

I|
Efcrílta a hum Amigo.--

(pags. I a 152); .NAVFRAOIO
,i
DA ARMADA í| PORTVQVEZA |] ÊM FRANC.A. y

Anno 1627. |1 EPANAPHORA TRAQICA :, SEOVMDA ||
...» (pags. 153 a 272) ; .DESCO-

BRIMENTO
11
DA ILHA [! DA MADEIRA

li
Am.o 1420 1| EPANAPHORA AMOROSA

||
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TERCEIRA.
II
.... (pags. 237 a 348) .CONFLITO

I|
DO CANAL

|| DE INGLATERRA
II
ENTRE AS

li
ARMAS ESPANHOLAS,

|1 E OLANDEZAS. [| Anno 1639. || «EPANA-
PHORA BELICA.IIQVARTA.il...» (pags. 349 a 478); .RESTAVRAC,ÃO

1|
DE PER-

NAMBVCO.
II
Anno 1654. ||

Epanaphoba Trwnpante.
||
QVINTA.

|| .. .> (pags. 479 a

537).

Obra verdadeiramente interessante e muito apreciada. Edição primitiva, multo para.
Belo exemplar. A reimpressão, dedicada <Ao Excellentissimo Senhor Dom loaõ da

Sylva Marquez de Oouvea...», é também de: Lisboa. Com todas as licenças necessá-

rias. A despesa de António Craesbeeck de Mello.., Anno 1676.», e consta de um 4.o

de II ff. inums. e 622 pags., além de uma outra inum. e uma em branco, finais. X'7-^ ^\^^
2048 Feira dos anexins. Obra posthuma de... Agora dada á luz pela --Jr'- -^

primeira vez. Edição dirigida e revibta por Innocincio Francisco da Silva.

Lisboa: Livraria ãe A. C. Pereira—Editor... 1S75. tNo verso do anle-roslo

:

187õ. Lallemant Frires, Typ. Lisboa...). In-S." de XLIX 222 pags. E.

As pags, prels. V a XLIX inserem um substancioso Preambulo, datado e subscrito no fim :

«24 de Agosto de 1875.
||

/. F. da Silva.».

Trabalho, uo seu género, curioso e estimado. Edição esgotada.

2049 HISTORIA
||
DE

||
LOS

||
MOVIMIENTOS,

||
Y

||
SEPARACION

II DE
CATALUNA

; II y de la Guerra entre || LA MAGESTAD CATÓLICA
||
de Don

Felipe el Cuarto Rey de Caftilha,
[j
y de Aragon,

||
Y LA DEPVTACION . ,-,.

GE-^ERALlãe aquel Principado^^Xi^íhXZkXik, OKEHECIDA, Y CONSA- ^ò^O Q
GRADA

II a la Santidad dei Beatiílirao Padre
|i
INOCÊNCIO DECIMO II PON-

TÍFICE SVMO MÁXIMO ROMANO.
||
Efoiita || PC 7} CLEMENTE LIBERTI-

NO.
II
En San Vicente. Ano 1645.

||
Por Paulo Giaesbeeck ImpreíTor de las

Ordenes Militares.— ln-4.° de VIII fl'. (prels.) inums. e 165 nums. na frente.

E. perg.

As VII fl. prels. compreendem: a l.a o front.; as II, III e IV a Dedicatória ao 'PADRE
SANTO» Inocêncio X (datada e subscrita uo fim: <Escriía\]en San Vicente a 10...

de Otubre, I' Ano fegando de Vueftro Ponti- n Jicado, y dei Senor 1645.
\\
... Clemente

Libertino.* ; as V c VI uma espécie de prologo, encimado pelo seguinte titulo: ^HA-

BLO A QVIEN LEE.*\ a VII está toda tni bianco ; e na frente da VIII estes dizeres

:

«HISTORIA
II
DE

11 CATALVNA li Cí)«í«/-6ate funt Gentis, inclinata fvnt Regna,\\

Dedit vocem fuam, mota efí terra. Pf. 45.»

Livro muito interessante e estimado. Primeira edição. Bastante, rara. Belo exemplar.

2049-A A mesma obra :

—

Lisboa. Con iodas las licencias necessárias. Por

Bernardo da Costa de Carvalho, Impressor, y a su costa- ATio 1696. In i.° de

165-1 pags., não incluindo 3 em branco, finais. E.

Edição estimadada e RARA. - Desta obra ha ainda uma edição de Lisboa, 1692, in-4.o, e

outra de Madrid, 1808, também in-4.o.

2050—.

—

MANIFESTO
|I
DE

||
PORTVGAL

||
Efcrllo por

||
n. FRANCISCO

MANVEL.
II II

EN LISBOA.
||
De orden de Su Mageftad, y con todas li-

cencias.
II
Por Pablo Craesbeeck. Ano 16i7.— In-4.° de uma íl. inum. para o , . ..

rosto e 36 pogs. nums. de texto. B. v)U.^ ^ ^
O titulo que fica transcrito é encimado por um escudo d'armas de Portugal, em que

assenta uma viseira, coroa real e cabeça de dragão falado ; e a preceder o texto, ha

os seguintes dizeres, ou sub-titulos: «PORTVGAL
|1
MANIFESTA SVSQVEXAS||

Contra la astúcia Castellana,
||
REY DON FELIPE, Y SVS

;|
MINISTROS.

|| EL SA-

B/O
II
PREVIENE A TODOS REYES, PRÍNCIPES,

|| y pequefios de Ia tierra, contra

la impiedad,
|| y en fauor de la inocência,

|i
con^efte pregon.»

Opúsculo interessantíssimo e muito apreciável para as colecções de escritos referentes á

restauração de Portugal em 1640. DE EXTREMA RARIDADE. Bom exemplar.

10
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2051 OBRAS
II
MÉTRICAS... EN LEON DE FRANGIA.. . M. DG.

LXV.

/ {Do frontispício damos a seguinte exacta reprodução foto-ztncográfica):

Alf^cfoo OB R A S

MÉTRICAS
D £ i

DON FRANCISCO MANVEL
Al Scrcnillimo Scnor Infante i

DON PEDRO.
CONTIENEN

La Três Mi^at,

El Panthton.

La4 Mufu Pcrtuguefia.

El Ttrcn Coro de Itu "MufoJ.

EN LEON DE FKANCIA.
Por Horácio Boessat , y George Remevs.

M. DC. LXV.
COU ílCSNCJjí- V£ LOS SVriKlQg.ES,

(O original mede IQOxUS""»)

In-4.°, três Partes de VIII-IV-358 pags., a primeira; XVI-284 pags. e uma

estampa, a segunda; e VIIH75-I pags., a terceira, em \im vol. E.

As VIII pags. prels. da primeira parte compreendem o seguinte : titulo de ante-rosto

t-OBRAS II
MÉTRICAS |;£>£|! DON FRANCISCO |! MANVEL..) (pag. I ; a I! em

branco) ; titulo de rosto (reproduzido acima em fac-simile») (pag. III) ; <APPRO-

BACIONES.y (pag. IV); Dedicatória «Al Serenirrimo Senor Infante
||
DON PED R0.>

(pags. V e VI) ; Proemio ./l LOS LETORES DE MIS OBRAS MÉTRICAS.'^ (da-

tado e subscrito no fim : <Leon, à primero de Abril de 1665.
|| £/ Autor») (pags.

VII e VIII). As quatro pags. imediatas: novo titulo («LAS
|| TRÊS MVSAS |1

DEL
||

MELODINO. III' Mmera parte de fus Ker/os. ||
HALLADOS POR ||

DON FRAN-

CISCO MANVEL
II
CONTIENEN

l\
El Harpa de Melpone. || La Citara de Erato. ||

La

Tiorba de Polimnia.
i|
A ||

IVAN RODRIOVES
||
DE VASCONCELOS,

ji
Conde de Caf-
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telmellor.
||
(Peq. vinheta ornamental) H EN LEON DE FRANGIA. \\

Por Horácio

BoEssAT, Y Qeorge Remevs. '[ \\M. DC. LXV.) (pag. !; a 11 em branco);

Dedicatória «AL SENORHIVAN RODRIQVEZ
|i
DE VASCONCELOS Y SOSA,

||

Conde de Caftelmellor, 8rc.> (pag. III) ; e : «Con el original de eftos verfos fe hallõ

erta Carta,
|]
que firua de fu introducion.>> (pag. IV). E nas 35S pags. nums. o texto

desta primeira parte propriamente dito.

As XVI pags. prels. da segunda parte inserem : titulo : cAS
|| SEOVNDAS TRÊS MVSAS

II
DO

II
MELLODINO

1|
E

||
Segunda Parte de fus ver/os Inculcados.

|| POR DOM
FRANCISCO MANVEL [1 CONTEM || A Tuba de Calliope. || A çafonha de Euterpe.

||

A Viola de Thalia.
|| A || DOM RODRIGO DE MENEZES

|| Prezidente do Paço..

(pag. I; a II em branco); Dedicatória .AO SENHOR PRESIDENTE
|| DOM RO-

DRIGO
II
DE MENESES.» (subscrita no fim: Horício Boessat, y Geobgb Rembvs.j)

(pags. Ill e IV) ; .DEDICATÓRIA
|| Que Te achou com eftas Obras manufcrilas..

(pags. V e VI) ; Prologo .A TODOS AQUELLES, A CVIAS
|i
maôs forem eftes ver-

ros.. (pags. VII e VIU) ; «ADVERTÊNCIA DO IMPRESSOR,\\que publica eftas

obras.' (pags. IX e X) ; uma poesia (tercetos) .A r DOM RODRIGO ||
DE MENE-

SES.» (pags. XI a XV; a XVI em branco). E nas 2S4 pags. nums. o texto desta se-

gunda parte.

As VIII pags. prels. da terceira parte compreendem : titulo : «EL || TERCERO CORO H DE
II
LAS MVSAS

II
DEL <' MELODINO. || K vitima parte de fus Verfos. \\

PVBLICADOS

II
POR DON FRANCISCO MANVEL

||
CONTIENEN;, La Lira de Clio. || La Auena

de Terficore. || La Fiftula de Vrania.
|| A \\ LVIS DE SOVZA DE VASCONCELLOb

||

Conde de Caftelmellor.
!|
(Pequena vinheta ornamental) || EN LEON DE FRANCIA. |i

Por Hobacio Boessat, y George Remevs.»
|| || M. DC. LXV.^ (pag. 1 ; a II

em branco) ; Dedicatória «Al Sefior Conde || LVIS DE VASCONCELOS || Y SOSA, J

Conde de Cartel Mellor...» (subscrita e datada no fim: Horácio Boessat, v Gborge

Remevs.»
|| Lyon II. de Avril de 1665 ) (pags. III e IV) ; <EPIST0LA ALOS LETO-

RES'\ POR
li

Vn. aficionado dei Aitor, y dei eftudio Poético.^ (pags. VI a VIU). As

175 pags. nums. inserem o texto desta segunda parte; e a inumerada final a cPRO-

TESTACION.. do autor (datada e subscrita no fim : •... En /a|| Ciudad de Liou de

Francia, a 2. de Mayo de 1665.
|| D. F. M.).

A estampa que acompanha a segunda parte (colocada em frente da ultima pagina), gra-

vada a buril em chapa de metal (N. Auroux Scrip.), reproduz a «PYRAMIDE SO-
LENNE,

II
Que Te leuanta immortal á immortalidade de noffa Minerua.».

Obras interessantes e muitíssimo estimadas. Explendida edição, mui primorosa e nitida-

mente impressa, em papel de excelente qualidade. Os exemplares, muito procurados,

são presentemente BASTANTE RAROS. Este que expomos á venda encontra-se opti-

mamente conservado.

2052— OBRAS
1| MORALES 1|

DE
||
DON FRANCISCO || MANVEL. ||

A LA
SERENÍSSIMA REYNA

||
CATALINA

|| REYNA ||
DE LA

||
GRAN BRETaSA.

PARTE PRJMERA.
|!
(Logar de pc q. vinheta ornamental) || EN ROMA, Por

el Falco, M.DCLXIV.
|I ||

Con Licencia de los Superiores. ln-i.° de - ^^'^
XL pags. (prels.) inunis. e 4S5 nums., afóra uma em branco, final. ^ / \J^"C>

G

As XL pags. prels. inserem o seguinte : titulo de ante-rosto : «OBRAS |!
MORALES

||
DE

II
DON FRANCISCO

||
MANVEL.

|| TO.MO PRIMERO. |1
CONTIENE || La Vitoria dei

Hombre. || El Fenis de Africa. Primera Parte. \\ Segunda Parte dei Fenis. \\
El Mayor

Pequeno.
|| QVARE ?» (pag. I ; a II em branco) ; titulo de rosto (pag. III ; a IV em

branco) ; Dedicatória «A LA •{ SERENÍSSIMA REYNA :,
CATALINA.., datada e su-

bscrita no fim : «Roma y féis de Se- 1| tiembre de 1664. ; SEMORA. ||
El menor criado

de V. Mageftad \\ que proftrado a fus foberanos pies. Sus Reales Manos \\ Befa. ||

D. Francifco Manuel.» (pags. V a XV); « PROTESTACION 1| DE LA FE. || POR EL
AVTOR

II
En todas fus Obras.» (pag. XVI) ; -APARATO r A LOS || LETORES || DES-

TAS OBRAS.» (pags. XVII a XXI); Permissões para a impressão (pag. XXII); Lista

das obras do autor (pags. XXIII e XXIV); e «TABLA || DE LOS ASSVNTOS (Qua-

tro; pags. XXV a XXXIX; a XL em branco).

SEGVNDA PARTE
||
DEL || PHIMER TOMO

||
DE LAS

||
OBRAS

||

MORALES
II
DE

||
DON FRANCISCO

|| MANVEL. 1|
(Logar de vintieta orna-
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mental)
||
En Roma por el Falco y Varelio. M.DC.LXIV. 1|

||
Con Li-

cencia de los Superiores. In^." de 1V-237-I (mais II, brancas) -248-184 pags.

—Os dois tomos ov partes. E.

O texto desta segunda parte do tomo primeiro das -Obras morales» remata com a decla-

ração: «FINllDe la Primera Parte de las Obras |1 Morales.» ; não obstante tal de-

claração a obra está completa, pois nada mais se publicou.

Formosa edição, mui nitidamente impressa. Os exemplares, muito estimados dos biblió-

filos, são hoje em dia MUITO RAROS no mercado, e por isso assas difíceis de obter.

Este que agora se expõe á venda encontra-se em belo estado de conser\'ação, e esta

circunstancia torna-o ainda mais apreciável e valioso.

2053 POLITICA
||
MILITAR

||
EN AVISOS DE GENERALES. |1 ESCRITA II

AL CONDE DE LINARES,
||
Marqves de Viseo, Capita n jj

General del

Mar Oceano,
||
del Consejo db Estado || de sv Maqestad, t sv 1| Gen-

/T) /) TIL-HOMBBB DE
||
La Camaba. || POR D. FRANCISCO MANVEL

||
de Mello,

II
CAVALLERO DEL ABITO DE CHRISTO,

||
Maesse de Campo de vn

Tercio
II
DE Infanteria EsPAfiOLA POR

||
SV Magestad.

||
(Logar de pe-

quena vinheta ornamental)
|1
CON PRIVILEGIO EN MADRID.

1]
EN LA

1.V1PRENTA DE FRANCISCO MARTINEZ. 1628.—In-i." de X ÍT. (prels).

inums., 46 nums. na frente, e mais II inums., flnais. E.

As X. ff. prels. compreendem as seguintes peças : portada de ante-rosto, gravada a buril

em chapa de cobre (dela damos uma reprodução •fac-simile» em fi. aparte) (frente da

fi. 1 ; verso em branco) ; titulo de rosto (frente da ti. II ; verso em branco) ; Dedica-

tória «AL
II
excelentíssimo || SENOR II

Conde Dvqvb de San Lvcar.», datada e

subscrita no fira : ^Madrid 20. de Abril 638. ||
Don Francifco Manuel

Ji
de Melo.»

(II. III); 'CENSVRA DEL REVERENDISSIMO\\ Padre Aguftin de Caftro, de la

Compania de lefus, |i
Predicador dei Rey nueftro Senor.t (frente da fl. IV) ; "Li-

cencia del Ordinário.» (verso da mesma fl. IV); .APROVACION DEL PADRE
HVQO\\SempUw, de ta Compania de lefu.^ (frente da fl. V); «Suma del Priuile-

gio.»-«Suma de la Tassa.»-«Fee del Corrector.») (verso da fl. V); outra Dedicató-

ria: 'A DON MiaVEL DE NORONA, CONDE \\ de Llnares, Marques de Vijeo,

Senor de las villas de Hornos,l\ Algodres... t (ff. VI a IX) ; e proeniio «AL QVE
LEVERE.» (ti. X).

Na primeira e na frente da segunda das duas folhas finais inums. vem a <TABLA DE
LOS

II
AVISOS QVE CONTIENE |1 Este Libro.» ; e no verso desta ultima folha este

outro colofóit: «EN MADRID. ||EN LA IMPRENTA DE
||
Fbancisco Martinez.

II II
Afio M.DC.XXXVIII.»

Livro, no género, interessante e muito apreciável. Edição primitiva, e única publicada

em volume próprio. RARÍSSIMA. -Reimpresso no século XVI 11, saiu incorporado

na «Aula Politica», edição de 1720. -Excelente exemplar.

5054 TRATADO
||
DA

||
SCIENCIA CABALA, || OU NOTICIA DA ARTE II

CABALÍSTICA. ||
COMPOSTO POR

\\
DOM FRANCISCO MANOEL

|1
DE MEL-

LO. ||
Obra Pollliimia.

II
Z>£D/CJZJO

II
AO ILLUSTBISSIMO SENHOR

|1 D.

FRAN.c» CAETANO
II
MASCARENHAS, 11 Prior mòr de Aviz, do Confelho

de
li
S. Mageítade, &c. ||

POR MATHIAS PEREYRA DA SYLVA.
|| (^fW

II
LISBOA OCCIDENTAL || Na Officina de BERNARDO DA COSTA CARVA-

LHO,
II
Impreflor do SereniíTimo Senhor Infante || ||

Com as licenças

neceffarias. \\ Anno 1724.
||
A' cufta de António Nunes Corrêa, mercador de

livros.— In-4.0 de XII pags. (prels.) inums,, 212 nums. e mais III inums.,

além de uma em branco, final. E.

Nas X pags. prels. vem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a II em branco) ; Dedica-

tória a D. Francisco Caetano Mascarenhas (é impressa com caracteres itálicos e

está subscrita: *AlatHlas Pereyra da Sylva.') (pags. III a V); «PROLOGO.» (pags.
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VI eVII); «LICENÇAS.. (DO S. OFFICIO.-DO ORDINARIO.-DO PAC.O) (pags.

VIII a X); ^ERRATAS.> (pags. XI e XII).

As lII pags. inums. finais inserem o «INDEX
|| Dos §§. Defte Tratado.»

Tratado curioso e muito estimado. Edição primitiva e única. Já pouco vulgar no mer-

cado. Bom exemplar.

2055— Mello (D. João de).— goclriíta 8 prin
||
çlptos /[/ fuii&íimííOiS J tos 8 tijrti-

(^/^/ij/
tíiníiniíí. (1550?). yOtP^^^Ô
(Do frontispício damos a seguinte exacta reprodução fotozincográfica)

:

çípíoe T fundamê*
tos ú cb2iltâdadc.

(O original mede 170x120"*'"

Ia-4.° de LVI ff. inums., ou sejam sete cadernos de impressão: os seis

primeiros, de oito íT. cada um, acham-se rubricados, no pé da frente das
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quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamente: §1 ij (á primeira

fl. deste primeiro caderno, por constituir o frontispicio, não apresenta a

competente rubrica ^), ^ ttj, ^ itij a i, i tj, i iij, i itij ; e o ultimo, de

dez ff. : ffi, © ij C5 iij, (6 iiij, © v. E.

Na frente (o verso em branco) da primeira follia o frontispicio eu pórtico acima repro-

duzido em cfac-simiie» ; na frente {o verso em branco) da segunda ti. uma exorta-

ção ou preambulo de D. João de Mello, bispo do Algarve (o autor) ; nas ff. seguin-

tes o texto propriamente dito da obra, o qual, encimado pela seguinte invocação,

disposta em uma linlia, no alto de frente da terceira follia:

C. ffiiii nom£ í>í iiofro frnljor ^tfu tpa,

começa assim

:

X^fflrtiue fí urijnm iiiuitniS pífroas q va \\ riam rm fnjtr ijo fínnl òa

rruj. Otonií
II
fnrnm írtfín iiimirirn...— e termiua: ...CE rom rftns líiii-

brniiçns a, miras (\m
\\
íinrtitulnnnnitt voíitrnm vttr itrflr liuro al-

rnn
||
çnranm Ija grnçn òc noffo friiljor rom ija (iJinl fr Sna || ija gloria

/l btm aurnluraiifa (\iit oura prra |"rmprf . ^mtm. f£ ihúã laus òta.

Na exortação ou preambulo inserta na frente da segunda folha, o autor expõe as razões

por que mandava imprimir esta Doutrina, exortação que abre por uma letra orna-

mental (AO de fantasia (gravura em madeira) e que diz exactamente como segue:

pffliS |lom loã òt ^ItUo lijJB ÍI0 ^1 II
garuf. rir. |a?rmoâ falitr ij

rõfiiií
II
rãao iiíftr m\\o bifpaSo Ija granlif || ignorância fV íurruiim í»a

guf toiío
II rfam iruc fabtr, rv Ija poura Irmbrii-

1|
ía qut Ijos paijiS

Irm it infffnarím frus |ilij05, rv II
IjíS mrrfírriS fruiS aifripulos, ro IjUiS

ruraiS frus frílgut- II ffiS Ijo que nmufm prra fua faluapim ramo fam

abri-
II
gabos,

II
Çrlírminamos bar a ijffo rrmrbio, rv man- 1| bamos im-

primir ífta brcur, bortriua bí prinripios ii/ \\
funbamrtos bí rponbabc

por ftr fácil, ri fr pobrr rr-
ll
tcrr na memoria frgunbo Ijo íftillo que

Icua. |Jor tã- 1| lo amoeftnmoiS a tobOiS ij leom cfta boctrina na qual
||

fe contem breuemête Ijo q caba liii beue falur. & quâ- 1| bo nlgii fe qui-

fer confeffar por elle poberaã írajrr á \\ memoria feus peccabos. |IeUo

que rncomenbamos ||
a tobos Ijos fobrebitos, principalmente aos ruras

II ri outros religiofos que tiuer? cura balmas, que inf- 1|
sinê, ri façam

inffinnr tobo lio que fe conte nefte liuro
||
por Ijonrra ri louuor òt beos,

ri faube bas almas.

CE porq bos moços inffiunbos em boctrina fe nem || tomar Ijos eftabos

ê q comumêtc fe uiue, t nelles Ijaa
|1 gnibe esqueciinêto8 fua obrigaçã,

/i, pouco refguar- II bo em nã ofenbirê noffo fenijor: nos pareçea ne-

cef
II
faria faferllje algfias Ir brancas que uam nbiante rã

||
que fe nam

befcuibaffem be fq, ri fr guarbaffem be of- 11
fenber a beos, ri brpoqs

b£ offrbibo frrem a caba
||

l|uii tnstruíões para fua ron)tffam.

A composição tipográfica, esmaltada com algumas letras de fantasia (gravura em madeira),

que iniciam o texto dos capítulos, ostenta belos e salientes caracteres GÓTICOS.
Primeira edição, RARÍSSIMA, deste livro muito interessante a vários respeitos. Foi des-

crita por Barbosa Machado, que, ao que parece, levado pelas indicações que sobre

o conteúdo do livro o autor dá no Preambulo, alterou bastante o titulo que o fron-
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1

tispicio apresenta, no intuito talvez dessa alteração dar logar a uma melhor síntese

de texto da obra. O titulo registado pelo douto bibliógrafo é textualmente

:

'Princípios, e fundamentos da Chriftandadt, ou dialogo com hum breue fumaria
de Lembranças de que cada hum deve guardar no efiado da vida, que tomou.»

Inocêncio e Pinto de Matos, que não conseguiram ver nenhum exemplar da obra, trans-

crevem o titulo como o redigiu Barbosa Machado.

O alçado ou pórtico que embeleza o rosto do livro é o mesmo que depois, em 1572, o

impressor António Gonçalves utilizou para ornamentar o frontispicio da primeira

edição d'Os Lusiadas de Luis de Camões. E esta circunstancia é de molde a tornar

o livro, já de si muito notável, ainda mais estimável e valioso.

O livro não indica em parte alguma o logar e data da impressão
;
presume-se no en-

tanto que esta tenha sido efectuada por volta do ano de 1550.

Passados anos, quando o autor era já Arcebispo de Évora, mandou êle fazer, nessa ci-

dade alemtejana, uma reimpressão da obra, que se efectuou também com caracteres

góticos, na oficina de André de Burgos, 1566. Consta de um peq. vol. in-12.o; e os

exemplares, como os da edição primitiva, são muitíssimo raros.

Veja-se: ®onstttuiçõí5 sijnoíiafs iio |lrc£biiSpní>o jEnura..., edições

de 1534, e 1622.

2056-Mello (/). Jayme de-S." duqve do Cadaval)—VLTIMAS ACÇÕES
|| DO DU-

QUE ||
D. NUNO ALVARES

il
PEUEIRA DE MELLO: desde H de Setem-

bro de 1715, até 29 de janeiro de 1727.
||
em que faleceu.

1| RELAÇÃO DO
SEU ENTERRO,

||
E das Exéquias, que lhe fizernõ em Lisboa, e nas ter-

ras, de que
|1
era Donatário.

|| ESCRITAS, E DEDICADAS
\\ A' MAGESTADE

DE
II
D. JOÃO V.

II
REY DE PORTUGAL ||

PELO DUQUE
||
DO.M JAYME

||

SEU ESTRI BEIRO MOR, || dos Conselhios de Estado, e Guerra, Presidente

da Meza da Consciência, e Ordens, Ó'a.
\\
(Gravura alegórica, tendo no

centro o escudo d'armas dos Cadavais)
||
LISBOA OCCIDESTAL

||
NA

OFFICISA DA MUSICA. || ||
M.DCC.XXX. (1730). \\ Com as licenças

neceffarias. In-fol gr. de XX ff. (prels.) inums., 370 pags. e mais uma fl.

em branco, no fim. E.

Magnifica e luxuosa edição, adornada com um elegante e artístico frontispicio gravado

(A. Quillard Feclf.-T. A. Harrewyn Tlphographus (sic) Regias Portugália) ; com
lindas e elegantes letras iniciais alegóricas, en-tèies e culs-de lampe (assinadas: A.

Quillard fecit e sculp) ; com um belo retr. de O DUQUE D. NUNO DE IDADE
DE SS ANN. (assinado pelos mesmos artistas que executaram o frontispicio) ; e

com XXVII explendidas estampas abertas a buril, algumas das quais em fl. desdo-

brável (todas assinadas : T. A. fiarrewyn Typographus Regis Portugália). Uma
destas estampas representa o imponente Catafalco erigido por ocasião das exéquias

fúnebres.

Obra muito apreciada. Exemplar bem conservado e com um ex-tibris, impresso a ouro,

nas pastas da encaderfiação. Hulto para.

Mello (D. Jo»é de]—Veja-se: Constiluiçõis do arcebispado de Eoora, i622.

Mello {Fr. Manuel de)—Sermoens qve pregov. . . o primeiro no. . . auto da

Fé. . . de Lisboa. . . 1637.—Veja-se : Autos de Fé {Sermões de).

Mello da Fonseca {António de)—Antídoto da lingua portugueza. . .—Veja-

se : Macedo {José de).

2057— Mello de Castro {Mio de)—Historia panegyrica da vida de Diniz de

Mello de Castro, primeyro Conde de Galveas, . . Lisboa Occidental. Na Offic.

de Joseph Manescal, MDCCXXI {ITSl). In-fol. peq. de XLIV-498 pags. E.

p^/co o

M£>^
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Edição primitiva, primorosamente executada. Adornada de uma gravura com o retr. de

D. Diniz de Mello e Castro (M. Freire a fes.). O frontispicio é impresso, alterna-

damente, a preto e a vermelho. -Rara. Bom exemplar.

2058— Mello de Noronha (Dvarte de)— BATALHA
||
DE 1| MONTES ||

CLAROS.
|1

Efcrila
II
AO EXCELLENTISSIMO SENHOR || CONDE |1 DE |1

CASTEL-ME-

ifOl^ Ò O LHOR.
II
POR

II
DVARTE DE MELLO || de Ncronha

||
(Linha de pequenas

-y^ ' vinhetas lipográfii as de ornamento, siméliicamente dispostas)
||
EM LIS-

BOA.
II
Com todas as licenças neceffaiias. \\ Na Officina de DOMINGOS CAR-

NEIRO.
II
Aimo de IG65. In-i." de VIII íT. inums. B.

Na frente da primeira íi. o titulo que fica transcrito ; no verso da mesma fl. : «De

JORGE DA CAMA-
II
RA de Noronha,

|| DECIMA |1
/lo Author.r ; e nas ff. 2 a 7 e

frente da 8 (o verso em branco) o texto da relação. Esta, que consta de uma
«SYLVA.», fecha com o clássico- FIM, seguindo-se-lhe, como que a rematar, uma

. vinheta decorativa representando um artístico vaso com flores.

Peça estimada e RARÍSSIMA, da qual Inocêncio não conseguiu vêr nenhum exemplar.

2059—Mello Franco {Franeiacn de)—Elementos de hygiene, ou dictamps Iheo-

// /(
— /~^ ricos, e practicos para conservar a saúde, e prolongar a vida... Segunda

'f? O ^ edição. Lisboa: A'a Typ. da Academia. 181&... In-4.» de VIII-XIII-358

pags. E.

2059-A A mesma o6ra .—Terceira edição. 2bi., na mesma T\jp., i823. ln-i.°

de lI-XIIl-359 pags. E.

2060— Mello Freire (Páscoa/ Jofé df)—Dissertação histórico-jurídica sobre os

direitos e jurisdição do Grão-Prior do Crato, e do seu provisor, orde-

/7) // ^ /^ nada por... Obra póstuma, publicada por Francisco Freire de Mello, So-

/ ih brinho do Autor.. .. Primeira edição Correcta e anotada pelo mesmo Edi-

lor, e á sua custa. Lisboa: CU. IQCCC. VIII. Na Impressão Regia... Com

licença. In-4.'> de VII-132 pags. E.

Nas pags. prels. vem o titulo, uma poesia de Camões. Dedicatória a D. Miguel I, e

uma «INTRODUCÇÃO.»
Obra apreciada e pouco comum no mercado.

3061—Mémoires sur Tlmpératrice .loséphine, ses contemporains, la cour de

Navarre et de la Malmaison. Deuxième Edition. Paris, Ladvoeat... 1829.

(Impr. de A. Barbier). ln-8.°, 3 tomos de IV-456, 399 e 379 pags. E.

2062-MEMORIA DE LOS
||
IMPVESTOS NVEBOS,

||
Y GABELAS POR EL

REY
II
Don Fellippe Ofarto,

||
el grande por efto.

Estes dizeres ou titulo vêem no alto da primeira pagina, encimando o texto do opús-

culo. No fim do mesmo texto o registo da impressão

:

Em Lisboa. Por António Aluarez Impreflor dei Rey N. S. ||
Anno de 1641.

In-fol. de III pags. de texto, inums., e uma em branco, final. B.

Peça de certa curiosidade e interesse ; não citada pelos bibliógrafos. RARÍSSIMA.

2063— Memorias de littera'ura portugueza, publicadas pela Academia Real

das Sciencias de Lishon. Lisboa: Na Ojjic. da mesma Academia, 1192 (a 1812).

In-a.°, 8 vols. E.

Compilação de trabalhos literários (históricos, biográficos, bibliográficos, etc.) de alguns

dos nossos melhores escritores do século XVIII. Importante e muito estimada. To-

dos os volumes são da edição primitiva. Kata. Belo exemplar.

ò O
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2064-C iJHtiiiorinl ôc rõfcfforrs. . . {Coimbra, ou Lisboa?) p. Ç. rrrj. {1531)

{Do fi ontispicio damos a exacta ref^roditção joto-zincográfca qve segue)

:

{f/^'/ôO

tDbcmoMtecofcflbjcspem
ccnbcçcr gcralm&coppecados
mc:tac8:fe^íopet bufrade£íc
ronínio a requerimento ce a^
guu6 relígíofcs,:»

(O orígrinaf mede 118X75""")

In-S.o peq. de 67 ff. iniims., além de uma em branco, final, ou sejam oilo

cadernos de impressão de oilo ff. cada um, rubricados, no pé da frente

das primeiras qualro tf. de cada um deles, respectivamenle : a ij (a pri-

meira 11. ileste primeiro caderno constitue o fronlispicio, e por isso não

apresenta a competente rubrica n), a iij ; b, b ij, b iij, b iiij a Ij, Ij ij,

Ij iij, Ij iiij.

Na frente da primeira folha o frontispício, de que damos acima o <fac-3imile> ; no verso

da mesma H. uma gravura quadrangular representando Nossa Senhora, em pé, com
o Menino Jesus ao cõlo, e tendo aos pes um outro menino, ajoelhado e de mãos
erguidas, em atitude de adoração; nas ff. 2 e 3 um JJrOflllii), que termina quasi

no fim do verso desta fl. 3, seguindo-se estes dizeres, em uma linha de compo-

sição :

$tsut^t a ^mcira parte.
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Esta primeira parte, que compreende UJ ÇTupltUlOS, principia no alto da frente da

fl. 4 pelo titulo próprio:

CE St ííino U lj*> í^ npnrrll)nr Ijo

ffrffor \) ornçff ; /i' ôc nlgiias pgú

tns í} &í iiíírfníinS fc Ijn íic fajcr

no pnutítí nlí íit rtrnr nn rjtffn

e termina na frente da li. 16; e no alto da mesma fl. 16:

d gfflucrfc a fcguíin jinr

te riii I) trnttn tomo 6c-

«r Ijo roíiftffor frr folirt

to íin pguínr no priiitctE

ii0S mninmtutofi : pccrnbos

mortnrs : obrno ic min. ^ frnti

iios rorjiornís.

a qual segunda parte, compreendendo um pequeno preambulo e ffj. ffinpttUlOS,

decorre até ao verso da fl. 67 (ultima do texto), onde remata pela subscrição, que

damos em reprodução foto-zincográfica

:

Cfof emçRtttfioo bopuÇmtam

fttios ítaôc?íot5o moeftc^otjc fá

ctaCmgrttíímuiaaíaíS t feitíp leal

ÇÍ93DS t3c£0f ííibja. j^iSq:eiáí;i6iíi

A composição tipográfica, esmaltada de algumas letras iniciais gravadas em madeira,

foi executada com nítidos caracteres QÓTICOS ; maiores nas primeiras linhas dos

tilulos das duas Partes em que a obra se divide e nos títulos dos respectivos Ca-

pítulos ; e menores que os do texto nas citações e notas (algumas bem extensas)

que vêem insertas nas margens exteriores das pags.

Livrinho muito estimável e RARÍSSIMO; primorosamente impresso pelo hábil e afa-

mado impressor lisbonense Oerman Galharde. Foi publicado anomimo. Inocêncio,

ao que parece, não teve dele conhecimento, pois não o regista no seu Dic. biblio-

graphico ; porém Brito Aranha, seu ilustre continuador, a! o descreve, ainda que su-

mariamente, a pag. 24 do tomo XVII (10.o do Supplemento) ; rematando essa descri-

ção com os seguintes informes ácêrca do presumível autor da obra

:

«O fallecido visconde de Azevedo, que possuia um exemplar deste raro livro,

conjecturava que D. frei Braz de Barros, que era em 1531 reformador dos cruzios e

residia no convento de Santa Cruz de Coimbra, seria o próprio frade jeronymo, au-

ctor da obra, e que elle a desse para a impressão.»

O exemplar que expomos e descrevemos (o mesmo a que alude a nota de Brito Aranha)

pode considerar-se uma verdadeira jóia bibliográfica, de altíssimo valor, pois, além

de se encontrar completo e perfeitamente conservado, constitue, ao que parece, o

único de que presentemente se tem conhecimento.

2065-Mena (iuan de)-Todas las obras ||
BEL FAMOSÍSSIMO POE-

||
ta luan

(/ f] tL P O ^^ Mena con la glafa dei Comenda
||
dor Fernan NuTiez fobre las Iresien

\\
tas:

Qi L r agora nueuamente cor-
\\
regidas y emenda-

\\
das.

||
(Logar da marca do im-
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pressor)
||
EN ANVERS. |1 En cafa de Martin Nucio.

||
Con priuilegio Imperial

de cini'0 anos.
\\ An. M.D.LU. {1552). ln-8.o peq. de 3i3 fl'. nums. na

frente. E.

Na frente da H. I o titulo; no verso da mesma fl. o Privilegio imperial permitindo a

impressão; nas ff. II e III um .PROLOGO.»; de ff. 4 a 23S «Las trezientas de Juan
de Mena. e a 'Glosa dei Comendador Fernan Nuiiez. ; de ff. 237 a 253 : «Siguenfe

veynte
I, y quatro <^|||as las quales por': mandado delRey Don luan

!í fueron por

luan de Mena H aiiaTOas, y dize
|| comparan |1 do.> ; de ff. 254 a 264 : «Siguenfe vnas

Co II
pias anadidas nueuamente dei

i;
muy famofo Poeta. . . » ; de ff . 265 a 314 e frente

da 315, com frontispício próprio, decorre: «La coronacion |l compuefta por el fa-

mofo Poei:ta luan de Mena, con otras
1|
Coplas anadidas ala fin || hechas porei

mef-
II
mo Poeta.

||
(Logar de marca do impressor ; diversa da que vem no frontispí-

cio geral)
||
Fue impreffo en Anuers em cafa de 1| iVlartin Nucio.

II Con priuilegi» Im-
perial.' ; do verso da fl. 315 até á frente da 317 : «Coplas que hizo |i lua de Mena
febre vn macho |l que compro de vii frayle.» ; do verso da mesma fi. 317 até final da
343 e ultima do volume: «Traclado de vi- 1| cios y virtudes hecho por..., glor.ido y
acabado

||
por fray leronynio de Qliua- 11 res, cauallero de la orden || de Alcântara.»

Magnifica edição de todas as obras do famoso poeta castelhano Juan de Mena ; primorosa e

mui nitidamente impressa, como de resto o são todos os trabalhos saídos dos afamados
prelos do notável impressor anveiiense Martin Nucio. Os exemplares são considerados

MUITO RAROS; Salvà nem mesmo conseguiu nenhum para a sua opulentíssima bi-

blioteca.

2066- Ménage (Gilles)-MG\m\ MENAGII
[]
IVRIS CIVILIS H AMOENITATES. ||

>^ÃD\\LVDOV. NYBL.EVM.WAdvocatwn Parifienfem. \\ {Lo^ar de vinheta iT S~C^
ornamental, representando um vaso com flores)

||
LVTEGI^ PARISIORVM.

II
Apud GviLLEiMUM DE LVYNE, Bibliopo-

II
Iam lurarum, in parva aula

Palatti,
II
fub figno luftitiae. || ||

M. DC.LXIV. (1664) ||
CVM PRIVI-

LEGIO REGIS. In-8.0 peq. de XXIV fT. (prels.) inums., 268 nums. e mais
XII iniims., finais. E.

Nas XXIV pags. prels. vem o seguinte : titulo (pag. I ; a II em branco) ; «Epistola» dedicató-

ria
:
.^EOIDIVS MENAGIVSIIS. D. [: LVDOVICO H NVBL/EO, 1| ADVOCATO || ARI-

SIENSI.» (datada no fim: Lutecics Paris. Caten-\\dis Maij, anni m.dc.lxiv.») (pags.

III a XVI); «INDEX Cí»PITVM,
|1
QV/E HOC LIBRO [| continentur.» (pags, XVII a

XXII)
; e uma transcrição dum peq. trecho de «Plinius in Prafatione.»

As XII pags. iiiums. finais inserem: «ADDENDA ET MVTANDA
1| IN SVPERIORIBVS

OBSERVATIONIBVS.»
; (de pags. I a parte da XI); «ERRATA TYPOORAPHICA.»

(restante parte da pag. XI) ; e «Extrait du Privilege du Roy.» (pag. XII).

2067-Mendes (7). ^/foj)so)-CARTA
||
DO PATUIARCHA

||
DE ETHIOPIA DOM

II
Afonío Mendez, efcrila de fua própria mão

||
ao miiyto Reuerendo Pa-

dre Mutio Vite-
11 lefchi prepolito Geral da Companhia de

||
lESVS ; na ^ <o -^//

qual fe contem o que lua Illuf-
1|
trifsima Senhoria, com os demais padres C^-c^ ^y ^ ^

II
da Companhia que andam naquelle

|]
grande Impei io fizerão de ler-

||

uiço de Deos, & hem das
||
almas, o anno de 1629. |1 IMPRESSA A CVSTA

I)E\\ Lopo Rodrigues Mendez parente do
|| mefmo Patriarcha.

||
EM LISBOA.

II II
Por Mulhias Rodrigues. Anno de I63I —In-4.° de VIII ÍT. (prels.)

inums. e 44 nums. na frente. E.

As VIII folhas prels. inserem as seguintes peças : titulo (frente da fl. I ; o verso em bran-

^
co); ^L/CENC,AS.t (a primeira, que é a mais extensa, vem datada e subscrita: «Em
Lisboa nefta cafa de S. Roque da

li
dita Companhia; em 17 de Dezembro de 630.

|| O
Doutor lorge Cabral.») (fl. II); e --DISCVRSO SOBRE H AS IMPRESAS ESPIRI-
IVAES,

;
que a Companhia de lefu tem no Impe- U rio da Ethiopia, & outras partes

II
do Oriente.» (é impressa com caracteres itálicos e ocupa as ff. III a VII).
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^^COô

o O

o texto da Carla proprianienle dito, encimado pelo sub-tilulo de «ANNVA
1|
DE ETHIO

PIAIIDO ANNO M.DC.XXIX.., decorre nas ff. nunis. 1 a 44, e remata com a data e

rubrica: «Etliiopia. 8. de lulho || de \bVi.'iSocietatis lESV Minimus iit Clirifto flius

^ om-
II
itium fociorum frater. II

A. Patriarclia Aethiopia. |1
LAVS DEO.» Compreende

uma espécie de Introdução ou Preambulo ; uma noticia «£)o eftado geral de Ethio-

pia.', e relatos das Refidencias de: Danças, Fremonà, Canete lesus, Corgorrà, Baga-

medri, Agaos, CoUela, Ligenegus, Enebecè, e da Cafa do Patriarcha.

Missiva muito interessante e valiosa paia a historia das^issões portuguesas na Etiópia du-

rante o ano 1629. Estimada e raríssima. Exemplar"perfeitamente conservado.

^068— Mendes (}\ai\utl OdonVo)—Opúsculo acerca Jo Palmeirim de Inglaterra

e do seu auctor, r o qual se prova haver sido a referida obra composta

originalnt nte em porluguez. Por. . . J.isloa : Typ. do Panorama. 1860. In-

8.0 de 79 pogs. E.

Estudo interessante acerca da paternidade do famoso livro de cavalaria do nosso Francisco

Moraes. Estimado e já pouco vulgar no mercado.

Mendes {Manuel Odenco)—Ilíada. .
.—Veja-se : Homem».

2069— Mendes da Fonseca (/oc7o)—Memoria chronologica dos Excellenlissi-

mos prelados que ttm existido na cathedral desta cidade de Lamego,

desde o fim do quarto século ate' ao octogessimo oitavo. Composta, e or-

denada por... Cónego prebendado da mesma cathedral. (Vinheta orna-

mental). Lisboa: Na ofjic. de António Rodrigues Galhardo .. . Anno M.DCC.
LXXXIX... ln-4-" de IX-134 pags. E.

As pags. prels. III a IX inserem um Proemio «AO BENÉVOLO LEITOR.»
Estimada e pouco vulgar no mercado. Belo exemplar.

2070— Mendes da Silva (iJodWgo)—ASCENDÊNCIA ILVSTRE,
||
GLORIOSOS

HECHOS,
II
Y POSTERIDAD NOBLE

|1
DEL FAMOSO NVNO ALFONSO

||
Al-

caide de la Imperial Ciudad de Toledo, y Príncipe
||
de fu milicia, Rico-

home de Caftilla.
||
QVE ESCRIVE

||
Rodrigo Mendez Silua, Coronilta Ge-

neral deftes Reinos de
|1
fu Mageítade Católica, &c. ||

Y LÁ DEDICA
||
AL

excelentíssimo SEÍ.'0R DON
II
Dieyo Lapez Pacheco, Acma, Cabrera, y

Bobadilla,
||
Marques de Villena, Duque de Efcalona, Çj-c.

||
Afio (Escudo

d'armas do Duque de Escalona
;
gravura em madeira) 1648. || ||

CON
PRIVILEGIO. En Madrid por Domingo Garcia y Morras. || A cofia de Tomas

de Alfai Mercaãer de Libros en la calle de Santiago.— In-i." de VIII fT. (prels.)

inums. 6 60 nums. na frente. E.

As VIII ff. prels. inums. inserem as seguintes peças: titulo (frente da fl. I : o verso eui

branco) ; Dedicatória : «AL EXCELENTÍSSIMO SE- || fror D. Diego Lopez Paclieco

Acuna Ca- || brera y Bobadilla, Marques de Ville, y II Moya, Duque de Efcalona..,»,

datada e subscrita no fim : ^Madrid 15. de lu- 1| nio, ano 1648.
||
Excelentisfimo Sefior.

II
El mas afecto feruidor de v. Exc. que fu M. B. ||

Rodrigo Mendez Sllaa.' (fl. II) ;

•APROVACION DEL REVEREN-\\ difsimo Padre Maeftro Fray Alonfo de Sa«-l|

vitores..., datada e subscrita: «En efte Conuento de fan Martin, a 15. || Mayo de de (sic)

1648.
II
ElM. Fr. Alonfo de Sanvitores.-. (fl. Ill) ; «LICENCIA DEL ORDINÁRIO..,

(datada e subscrita: «D.ida en la villa de Madrid || a diez y féis dias dei mes de Mayo
de mil y |i

feifcientos y quarenta y ocho arios. || El Lie. D. Alonfo de MoraksW Bat-

Ufteros.
II
Por fu mandado. \\ Manuel Lopez Natario.> (fl. IV) ; «APROBACION DE

II
Dou Pedio de Rojas, Cõde de || Mora », data e subscrita: «Madrid 24. de Mayo

de I648.>
II
Et Conde de Mora.» (fl. V) ; Privilegio de «EL REY.» para a impressão

(ff.- VI e Vil) ; .FE DE ERRATAS., e «SVMA DE LA TASSA.> (frente da fl. VIU)

;

e : «AL GRANDE NVNO || Alfonso, auiendole muerlo los ||.Moros en vna batalU.
||
De
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'//áo

Dona Maria Nieto de Aragon, prodi-
1;
giofo ingenio defte figlo. \, SONETO.» (verso da

mesma fl. VIII).

Livro de genealogia assas interessante. Barbosa Machado, registando-o na sui Bibl. Lus., t.

.3.0, pag. 650, diz; «Efta obra he louvada por Fr. Filipe de Gandara Nobtt. de Galiza,

liv. 2, cap. 22, pag. 238.» Excelente edição (única publicada), adornada de três brasões

d'armas, abertos em madeira e intercalados no texto (a ff. IÇ, 32 e 33).

Muito estimado. Barisslmo. Beto exemplar.

2071-Mondes de Castro (3/a)mf/)-PRACTICA
|i
LVSITANA, |1

ABVOCATIS
IVL1CWVS,\\ VTROQVE FOFO QVOTI[lIE\rerfaníibv/, admodum vlilis,

II
& mceffarias. \\ IN QVlíiQVE LIBROS DIVISA. \\ CYM DVCENTIS.ET

QVADRA-
II
ginta nouifsiniis Senatus dtcilionibus. Et cêtiim

||
contra cau-

tellis. Item & nonnullis animad-
||
tiertionibus ad bonti publicum iullitiae

||

concernentibus. Et alijs vtilifsi-
|1
mis Ordinationutn de- |1

clarationibus.
||

In hac 2. Itnpref/ione magis atictn. \\ A VTHOBE. . \\ Cum Licentia Superio-

rum.
li
OLYSIPONE. Apud Georyium Hoderiaim

\] Atmo 1621.—ln-4.'> de

IV fí. (prels.) inums., 432 pags. e mais 18 ff. nunis. na frente, finais. E.

As IV ff. prels. inserem : titulo (emmoldurado por dois filetes, paralelamente dispostos)

;

Licenças; Dedicatória: .D. D. |1
MENDO A MOTTA || VALLADARES, SOTO

MAIORI, [;
CATHOLICI PHILIPPI HISPA- ; niarum, ac Indiarum Rfgis... in- || eius

Supremo Confilio dignifsimo, ac || lapientilsimo Confiliario.» ; «PROEMIVM.» ; uma
poesia in latim : «IN CRATIAM PRACTICAE

|i
LVSITANAE.» (subscrita: tPhitip-

pus Thomas ã Miranda. I.C.* ; e «Summa ex Lib, I.».

Nas 18 ff. inums. finais decorre o .INDEX EORVM
|1
Q\X. IN IIS QVINQVE

|i
LIBRIS

CONTINENTVR. ! copiofifsimus...

Obra estimada. Edição original, multo rara. Belo exemplar.

Mendes de Távora (,/oa)))ie)— Sernian. . . no Aulo da F6... em Lisboa ..

1629.— Veja-se: Autos de Fé {Serniues de).

2(i72— Mendes de Vasconcellos (íkís)—Do sitio de Lisboa, Sua grandeza, Po- //~Z^ yn ->.-

voação, e Commercio, &c. Dililogos de. . . Reimpressos ronforn:e a Edição /O /^ ^ Cj
de IGOS. Novamente correctos, e emendados. (Logar de peq. \inheta or-

namental). Lisbca. Na i flic. Patr. de Francisco Luiz Ameno M. DCC.
LXXXVI. . . In-8.° peq. de Y-210 pags. E.

Segunda edição, rara, deste curioso, clássico e estimado livro, publicado primitivamente :

Com licença da Saneta Inquisiçam, & Ordinário, e Impresso em Lisboa, na Officina

de Luys Estupinan. Anno de M. DCVIII, in-S.o de VI ff. (prels.) inums. e 242 pags.,

além de mais IX ff. inums. de Jndice, uma de Erratas e novo registo de logar e

data da impressão, e uma outra inserindo somente a marca do impressor, finais. Os

exemplares desta edição original são muito raros. Reimprimiu-se novamente em Lis-

boa : Na Imprensa Regia 1S03, também em formato de 8.o peq.

Mendes Fogaça {Manoel).—Veja-se: Macedo (José Agostinho de).

Mendes Leal Júnior (José da Silva).— \eJQ.-se: Silva Mendes Leal Júnior.

2073— Mendes Pinto (Fernão).—Peregrinação de... E por elle escrita: Que
constn de muitas, e muy estranhas cousas, que vio, e ouvio no Reyno da y jí
China, no da Tartaria, r.o de Pegí», no de Martavaõ, e em outros muitos //^Ôu^ ^Ò
Reynos, e Senhorios» das partes Orienlaes. E Também da' conta de muitos /^
casos particulares, que acontecerão assim a elle, como a outras muitas

pessoas ; E no fim delia trata brevemente de algúas noticias, e da morte

do santo padre mestre Francisco Xavier Única Lue, e Resplendor daquellas

partes do Oriente, e nellas Reitor universal da Companhia de Jesus. E
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agora noiíamente correcta, e emendada. Accrescentada com o ITENERA-
RIO de António Tenreiro, Que da Índia veio por terra a este Reyno de
Portugal, em que se contêm a viagem, e jornada, que fez no dito cami-
nho, e outras muitas terras, e Cidudes, onde esteve antes de fazer esta

jornada, e os trabalhos, que em esta peregrinagac passou no anno de
1529. E a CONQUISTA DO REYNO DE PEGU' feila pelos Porluguezes no
anno de 1601, sendo \i'Rey da Ir.dia Ayres de Saldanha (Vinheta orna-

mental). Lislw : Aa Ofíicina de Joam de Aquino bvUioens. Anno de M.DCC.
LXII. [1762). Com todas as licenças necessárias. A' cnsta de Lviz de Moraes

mercador de livros, morador na calcada do Moinho de vento. In-fol. de XII ff.

(prels.) inums. e 428 nums. E.

Nas XII pags. prels. vem o seguinte: titulo (impresso, alternadamente, a preto e verme-

lho
;
pag. I; aJI em branco); .INDEX

||
DOS CAPÍTULOS DESTE LIVRO.» (im-

presso a duas cols. por pag.; pags. Ill a XI) ; e «LICENÇAS.. (Do Santo Officio.—

Do Ordinário. - Do Paço.) (pag. XI 1).

A «Peregrinação» de Mendes Pinto decorre de pag. 1 a 357 ; o «Itenerario» de António

Tenreiro, de pag. 358 a 400; e o «Breve discvrso» da conquista do Pegú, de Ma-
noel de Abreu Mousinho, de pag. 401 a 427. Na pag. 42S vem: «CATALOGO

||
DOS

LIVROS, QUE SE ACHAM EM CASA
|| DEU LUIZ DE MORAES CASTRO...»

O texto de tod.is as obras é impresso a duas colunas por pagina.

Obras interessantes, clássicas e muito estimadas. Boa edição. Já rara no mercado.

A edição primitiva da Peregrinação de Mendes Pinto, cujos e.\emplares s.ão muito raros,

foi impressa Com licença do Janto OJicio, Ordinário 27* Paço. Em Lisboa. Por

Pedro Craesbeeck. Anno Í614. Acufta de Belchior de Faria. ..^ constituindo um foi.

peq. de 11-303 íf. nums. pela frente e V inums., finais ; e as que se lhe seguiram

até á que pertence o nosso exemplar : Lisboa. Na Officina de António Craesbeeck

de Mello. Anno 1678. in-fol. de 11-445 pags. ; Ibi, na Oí/icina de José' Lopes Fer-

reira, 1711, in-fol. (É nesta edição que aparece encorporado pela primeira vez o

«Discurso em que se conta a conquista do reino do Pegú») ; «Nova edição, acres-

centado o Itinerário de António Tenreiro, Lisboa OricntaL Na Ollicina Ferreiriana,

1725, in-fol.; e posteriormente : Ibi, Na Typ. Rollandiana, 1S29, in-8 o peq., 4 vols.

(Nesta edição aparece também: ^Tractado em que se contam muito por extenso as

cousas da China... Composto por el R. Padre Frey Qaspar da Cruz.»); e, final-

mente : Lisboa, Livraria Ferreira, 1910, in-S.o, 3 vols.

O "Itineríirio» de António Tenreiro havia sido publicado primitivamente: ffioillium,

(Pm fnfn ÒC ^lltOllin ilC Itlnrij, 1560, in-4.0 de 62 «. e uma estampa no fim,

caracteres góticos ;
segunda vez ; Foy impressa a presente obra em Coimbra. Por

Joam de Barreira. Acabou-se aos .vc dias do mes de Setembro M.D.LXV, in-S.o

peq. de 102 ff. nums. na frente e duas de Taboa, finais. O «Breve, discurso», de

Abreu Mousinho, saiu pela primeira vez, em castilhano: EN LISBOA, n Por Pedro

Craesbeeck. A/lo 1617, in 8.0 peq. de IV ff. (prels.) inums., 53 nums. na frente e

mais II inums., finais.;-e o «Tractado» de Fr. Gaspar da Cruz:í"01J illtprcffí...

na itmij imlirc í ftmjirt leni úòwòt 6r «rimrn rm rn|"n íic ^niirí òt

jpurgns. ^cfllioiífr nos 20 Sins ôc írurrriín &f 1570, in-4.ode sbft. inums.,

caracteres góticos. Os exemplares destas edições primitivas de qualquer das obras

citadas, são hoje da maior raridade.

2074 HISTORIA ,1 ORIENTAL || DE LAS PEREGRINACIONES || DE KER-

NANMENDEZ PINTO ||
PORTVGVEZ, ADONDE SE ESf.RIVEN MVCHAS,

Y
II
muy eftranas colas que vio, y oyó en los Reynos de la Ctiina, Tar-

taria, Sornao, que |1
vulgarmente fe llama a Siam, Calaminam, Peguu, Mar-

tauan, y otros muchos
II
de aquellas partes Orienlales, de que en eítas

nueltras de Occi- || dente ay muy poça, o ninguna noticia.
1|
CASOS FAMO-

SOS, ACONTECIMENTOS ADMIRABLES |1
leyes, gouierno, trages, Reli-
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gion, y coltumbres de aquellos
II
Gentiles de Alia. || TRADVZIDO DE POE-

TROVES EN CASTELLANO POR EL
\\
Licenciado Francifco de Herrera

Maldonado, Canonigo de la
||
fonta Iglefia Btal de Arbaa. || AL EXCELEN-

TÍSSIMO SENOR
I!
RAMIP.O FELIPEZ DE GVZMAN,

|i
Duque de Medina de

las Torres...
||
(Logar de escudo d'armas do mesmo titular; gravura em

madeira)
||
CON LICENCIA, EN VALÊNCIA,

|| Eu cafa de los herederos de

Chryfoítomo Garriz, por Bernardo Nogues, junto || ai molino de Rouella,

Ano 1645.
||

|| A cofia de Iiian Sonzoni, y Benil Dvrànd, mercaderes de-

libros. In-fol. de XXIV pags. (prels.) inums., 482 nums., e mais VIII inums.,

além de uma fl. no Í3m. E.

As XXIV pags. prels. inserem o seguinte: titulo (pag. I; a II em branco); APROVA-
CION DEL PADRE MAESTRO Fr. IVAN\1 Bautifía Palácio dei Orden de la Sa/í-

tifsima Trinidad...^; 'LICENCIA DEL MAGNIFICO
\

ABOOADO FISCAL.^ (Do-

tar Querol) (pag. Ill); «Aprouacion dei Padre Maeftro Fr. lofef de Cartro||de la

Orden de fan Aguftin.. ; e .TASSA.. (pag. IV) ; Dedicatória «AL
;

EXCELENTÍSSIMO

II
SENOR RAMIRO FELIPEZ DE OVZMAN

|| ... || Duque de Medina de las Torres,

8:0.» (subscrita: «Menores criados de V. E. que fu mano befan.
|
/uan Sonzoni. Be-

nit Durànd.') (pags. V e VI); «APOLOGIA || EN FAVOR DE FERNAN
,
MENDEZ

PINTO, Yl.defta Hiftoria Oriental.
1|
PO/? EL LICENCIADO FRANCISCO DE

HERRERA \\
Maldonado... > (datada e subscrita no fim : «Euora y Mayo 30. de 1618.

\\
Licenciada Francifco de Herrera] Maldonado.') (pags. VII a XXII); e «CATA-

LOGO DE LOS „ AVTORES QVE HA.\ ESCRITO de las índias Orientales, lapon,

y China, y de Tus
||
fituaciones, nauegacion, y conquirtas.> (pags. XXIII e XXIV).

Nas VIII pags. inums. finais decorre a «TABLA DE LOS CaPITV-
||
LOS DESTA HIS-

TORIA || ORIENTAL.» ; e na frente (verso em branco) da folha com que remata o

volume, este colofón

:

«CON LICENCIA, IJEn Valência, en cala de los here-h deros de Chryfortomo Gar-

riz,
|;
por Bernardo Nogues, junto 1| ai molino de Rouella, || Ano 1545.»

A composição do texto inserto nas primeiras XXH pags. prels. é a toda a largura das

mesmas pags.; e o inserto nas restantes pags. do volume a duas colunas por pagina.

Tradução muito estimada. Terceira edição, já BASTANTE RARA.-As edições anteriores

são de Madrid: Th. lanti, 1620, in-fol., e Madrid, Diego Flamenco, 1627. (No fim:

Viuda de Luís Sanche.-' M.DC.XXVIII), in-fol. de XXXVI-471 pags. ; e a posterior, da

mesma cidade, Sanchez, 1664, in-fol. de XXn-452 pags.

A obra acha-se também vertida em alemão, em francês e em inglês, tendo essas versões

sido publicadas pela primeira vez, respectivamente: «Die wunderliche reisen...

Amsterdam, 1625>, in-4.o ; «Les voyages advantureux de Fernand Mendez Pinto, tra-

duction du portugais, par Bernard Figuier gentilhome portugais. Paris, 162S>, in-

4.0 ; e Londres, 1663, in-fol. A primeira foi reimpressa : Amsterdam, 1671, in-4.o de

ante-rosto gravado e VIlI-393 pags., e Ibid., 1674, in-4.o, com estampas ;- a se-

gunda: Paris, Chez Arnould Cotinet... 1643, in-4.0 de VIII-1020-XI1 pags., e Ibid.,

Au frais du Gouvernement, 1S30, in-8.o gr., 3 vols. de 544, 558 e 530 pags. ;-e a

terceira: Londres (.=), 1692, in-fol. Todas estas versões e edições são hoje muito ra-

ras no mercado. A versão ingleza é de H. C. (Henry Cogan).

2(^75 Fernão Mendes Pinto. Excerptos seguidos de uma noticia sobre

sua vida e ohrós, um juizo critico, apreciações de bellezas e defeitos e
y^^^r/<y'7 y

estudos do lingua, por José Feliciano de Castilho. Bio de Jantiro; Gurmer... // / /

1865. {Paris. Typ. de Simão Baço» e Comp...). In-8.°, 2 vols. de YlII-313 e

VlI-288 pags. B.

2076-IVIendes Quintella (Dtogo).— CONVERSAM, |1 E LAGRIMAS DA GLO- yy^^~~
'C>

RIOSA
II
Sancta Maria Magdalena, & outras Obras Efpiri-

1|
tuaes. Compol- c>-£l^ /
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las pelo Licenceado em Ca- 11 nones, & Sacerdote Diogo Men- 1| des Quin-

tella.
II
DIRIGIDAS AO ILLVSTRISSIMO.

[| E Reuerendifdmo Senhor D. Mi-

guel de Coflro Me-
\\
tropolilano Arcebifpo de Lisboa dignifsimo.

||
(Legar de

gravura com o escudo d'armas do mesmo prelado; gravura em madeira)

II
EM LISBOA. Com todas as licenças neceffatias. \\

ímpreílas por Vicenle

Aluarez. Anno 1615. jj ||
COM MRlVILEGIO. (sic) Tayxadas a 140.

reis em papel.—In4." de XII íT. (prels.) inums., 168 nums. pela frente e

mais IV inums., finais. E.

As XII folhas prels. inums. compreendem o seguinte: titulo (frente da fl. I ; verso em bran-

co) ; Licenças permitindo a impressão (frente da fl. II); «SVMMARIO DOS
1|
SETE

CANTOS DA CONVER-
II
faõ da Magdalena.» (verso da mesma fl. II); Dedicatória

«AO
I,
ILLVSTRISSIMO || E REVERENDÍSSIMO SENHOR || Dom Miguel de Caftro

Metropolitano Arce- 1| bifpo de Lieboa dignifsimo.» (abre por uma grande e curiosa

letra ornamental, grav.ida em madeira, e vem no fim subscrita : «Cnado 8: Orador

de Voffa Ulurtriffima Senhoria.
1|
Diogo Mendez Quintella.») (ff. 111 e IV e frente da

V)
;
.PROLOGO AO

li
LEVTOR.. (verso da mesma fl. V e fl. VI) ; «O AVTOR AO

II
ILLVSTRISSIMO SENHOR ;,

Dom Miguel de Caftro...
|i
SONETO.» (frente da fl.

VII) ; »DE ÁLVARO || AFONSO DALMADA, A |] Sancta Maria Magdalena. 1| SONE-
TO., (verso da mesma H. Vil); «DO MESMO || A MESMA SANCTA.

||
SONETO...

(frente da fl. VIII); .DO MESMO ||
AO LEITOR. |;

SONETO., (verso da mesma fl.

VIII); .OVTRO DO MESMO AO LIVRO QVE || Compôs o Licenceado Diogo

Men-
II
dez da Conucrfaõ da Mag- 1| dalena. SONETO.» (frente da fl. IX) ; .DE MA-

NOEL || D'OLIVEYRA D'AZEVEDO SO- libre a Conuerfão de Magda- 1| lena, |t
SO-

NETO., (verso da mesma tf. IX); «OVTRO DO
|| MESMO AO MESMO PRO-

1|

ponto da Conuerfaõ da Mag-
||
dalena.

||
SONETO.» (frente da H. X) ; «DO MESMO

II
OVTRO AO MESMO

|t
Propofito,

1|
SONETO.» (verso da mesma fl. X) ; «HVM

DEVO-
Ii
TO AO AVTOR, 11

OYTAVA.. (frente da fl. XI); «O AVTOR || DESCVL-
PANDOSE DE || Cantar a Conuerfaõ, & Amor da || Magdalena, II

SONETO.» (verso

da mesma fl. XI); e «EPILOGO, E||SVMMAR10 DA SEGVINTE || Hiftoria : do

mefmo Au-
||
tor. || SONETO.» (frente da fl. XII ; verso em branco).

Nas três primeiras das quatro ff. inums. finais vem a «TABOADA ||
DOii SONETOS, CAN-

COENS,
II
Glofas, Elegia, & Oytauas, que alem do tratado

i,
da Magdalena fe con-

tem nefte
II
volume.» ; e na frente (verso em branco) da quarta e ultima H. as «EM-

MENDAS..
A obra propriamente dita compreende o Poema da Conversão de Santa Magdalena (di-

uidido em sete Cantos em oitava rima), e quatro Partes de outras poesias: Aquele

decorre nas ff. nums. 1 a 86, e est.is : a «PRIMEIRA PARTE:; DOS SONETOS, E
OBRAS

II
Efpirituaes.., desde a frente da fl. 87 á frente da 109 ;-a «SEGVNDA PAR-

TE
li
DOS SONETOS, E GLOSAS || Feytos a Sanetos.», desde o verso da fl. 109 ao

verso da 136 ;-a «TERCEVRA || PARTE, QVE CONTEM AS || Canções.., desde a

frente da fl. 137 até ao verso da 155;-e a «QVARTA PARTE
||
EM QVE SE CON-

TEM
jl
Hfla Elegia, & Oyta- II

uas.., desde a frente da fl. 156 até ao verso de 168,

onde, a rematar, vem, guarnecidos por cercadura, os dizeres :- «SOL! ||
DEO HO-

IINOR, ET
II
GLORIA.»

Livro verdadeiramente interessante, clássico e muito estimado. A impressão, primorosa-

mente executada, acha-se embelezada com diversas vinhetas de ornamento e nume-

rosas letras iniciais de capítulos, de desenhos de fantasia. A composição tipográ-

fica de todas as pags., incluindo o titulo do frontispício, é circundada por um
filete.- RARÍSSIMO. Belo exemplar.

Menáonça {P. Francisco de).— Seimam.. . no Auto publico da Fé... de

Évora. . . 1616.—Veja-se : Autos de Fé {Sermões de).

Sermão. . . no Acto &a Fee. . . de Coimbra. . . 1618.-Veja-se: Au-

tos de Fé (Sermões de).
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á077- Mendonça (Jerooywio de).— lOKNADA
II
OK AFlilCA... EM LISBOA.

ANNO lb07.

{Do jroiítispicio damos a exacta reprodução foto-zincgráfíca que íegue):

ter
"

"

es
[ o R N A D Ai
DE AFRICA

^ COMPOSTA POR HIERONVMO
^ de Mendo(;a,nacural da cidade do Porto:

y^! em aqual le refpondeà leronymo Fran-

.^1 c^ui,&outros,& fe tratado lucceíTo da ba

^j calha, catiueiro, & dosque nelle pa-

^1 deceráo por não ferem Mouros,

0^1 com outras coufas dignas,

f^cJ de notar.

Com licença dafanSla Inquifçãot

EM LISBOA.
ImprelTo por Pedro Crasbccck.

ANNO 1607.

(^oin Triuilegio 'Rjal.

Acuíla de lorge Artur,mercador de liuros.

(O original mede. 170x112""")

In-i.» de VI íT. (prels.) inums. e 188 mims. na frente. fHa a notar-se que
a folha 15.5 ipm o numero '59, e n» IST vê-se n numero 17.'í) E.

Nas VI folhas prels. inums. vêem as seguintes peças : titulo (reproduzido acima em «fac-si-

mile»1 (frente da fl. I) ; «L1CENC,.AS.> (a primeira édat.ida e rubricada: «Em " S. Do-

mingos a 6. de Feureiro de 607.
|]
Fr. Mawel Coelho.-) (verso da mesma ti. I) ; De-

dicatória .A DOM FRAN-" CISCO DE SA E ME-i:NESES, SENHOR DE PENA;
Guião & Sobrado, Alcaide mòr, 81 Capit.5o|| mòr da cidade do Porto, filho de dom
loaõ

[I
Rodriguez de Sá, & Meneses., .> (datada e subscrita; «... Deos guarde por

largos amos ^c. a 20. de [a tetro de 607. leronymo de Mendoça.') (frente da fl.

II): -PROLOGO.» (verso da mesma fl 11 e frente da III): Preambulo «AO LEI-

TOR EM
II
RESPOSTA DO NOVO PROE-!lmio de leronymo Franqui, em a fua

|1

terceira imprefraõ.» (verso da mesina H. Ill e ff. IV e V); e «TaBOaDa DO QVE
SE

II
contem no primeiro (segvndo eterceiro) Liuro.» (fl. VI).

11

/#^/^'0
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o Livro primeiro, dividido em sete Capítulos, apresenta esta epigrafe: «DA SVCES-
SÂO DO 11 XARIFE ittVLEY MAHAMED

|i
I^RINCIPIO QVE OS XA RIFES |1 tiue-

raõ, & algflas coufas, que paf-li faraó entre fua Maititade & 1|
el Rey Dom Sebaf-

tlaò.» (L ccorre oesoe ti. 1 a 52) ; o Livio stgtnoo, divioióo te desoito Capítulos:

«LIVRO SEOVNDO.
11 RELaC.AM DO CATIVEI H RO NA lORNADA DE 11 AFRI-

CA.» (De tt. 53 a 151); e o Livro Itictiro, ccn pietndendo catcize Capitules: «LI-

VRO TERCEIRO, 1,
DOS MARTYRIQS QVE OV- |1 VE EM CATIVEIRO NA

|| lOR-
NaDA de aFRICa.» (De II. 152 a 188).

Na frente da 11. 110 vem un.a vinheta leproduziudo a agulha dos ventos.

O volume t constituído por 23 cadernos de impressão : o primeiro contém 6 folhas (as

prels.) e acha-se rubricado, no pé da Irente das três prm.eiras: * 2 (a primeira fo-

lha pertencia a rubiica •*, porém não a apresenta) -J^ 3; os vinte e três imediatos

conteem oito fi. cada um e istão lubricaoas, no pé da Irente das quatro primeiras

ft. de cada um dêlcs, respectivamente: A, A 2, A 3, A 4 a Z, Z 2, Z 3, Z 4; e o

ultimo, com quatro ft. somente, está rubricado, no pé da frente das duas primeiras

ff. : Aa, Aa 2. Nas rubricas dos caaernos nota-se que não foram empregadas as le-

tras J e U.

A Jor/iada ae A/rica, de Jerónimo Mendonça, é, sem duvida, uma das obras mais inte-

les^anies e que mais luz jorram sobre a infeliz e trágica jornada de Alcacer-Kibir

e soure as causas que lhe oeiani origem.

Edição primitiva, mui primorosa e nitioamente impressa. Os exemplares, extrema-
mente raros, so muito de longe em longe aparecem no mercado.

Acerca au mesmo assunto e oo rcinaciu oe U. Sebastião, veja-se no presente Catalogo:

Barousa Machaao (Diogo), Memorias para a historia de Portugal, que comprehen-

de o go/er.to d'el-rey D. sebastião; Leiiao.de Auúxáúe-Misceílaitea de nossa Se-

nhora aa Luz; c l^crcira baiao- i^hroaica ao... Piiiuipe D. Sebastião ; etc.

2078— Menaonça de Pina e de Proença i^Mmiiuku uej.— ApoiUbnítiilos para a

eaui^ai^uo uo lium u.eniuu iiubití, (jue para seu uso pailiculur fazia...

Porto: Na Ujiic de Frumúco Ajeudea Lima. Anno de 1761. . . Iii-S." peq. de

X\1V :á4b p: g-. K.

Clássico. Apreciada e pouco vulgar.

Mendoça e Me.lo ^frajicíaco Cândido de).— Veja-se: Maistre {Joseph de).

2079— Menezes (AlOertu Caiius de). —Plano ae reiorma de foraes, e direilos ba-

nue», íuiiaauo em hum novo .systenia tnipliyteulico nos bens da Coroa, de

ooipoiui.ões, e de outros sei hoiius singulares... Lisbua: Aa Iinp. lie-

yia. Aniiu 1825 . ln-4.° ue XXX-ci34 pags. e um mapa de Portugal. E.

O mapa de Portugal que acompanha a obra é impresso aparte, em li. desdobrável.

2080-Menezes b. Femundu dt/.— HlblOhlA.
||

LiK TaMíEKE,
|l
QUE COM-

Phh,Hh.M>E
li
AS NUJlul,\S DtSbh A SUA 1 Hl.MElHA LUNgUlSTA ATE || a

sua ruma. 1;
LSlKiTA

II
PUH D. hEHNANDO

|1
UE MENEZES,

|]
Conde da

Encena, do Loucellio de Eltauo, e Guerra aelhey II L). Pedro II. Regedor

das Julligas, e Capitão General
i|
de Tangera.

||
UbhEHEGILiA A ELttEY

||

D. IUaÒ V,
li
NOsSO SEMlOh.

||
(Logar de artística vinheta ornamental;

gravura em madeirai |1 LISBUA UGGlUENTAL,
||
NA UFElGlNA KEKBEl-

RIANA.
II II

M.LlUGXXXlll. ||
Curn tuuas us licenças neceffarias. In-fol.

peq. uoXXllpags. (prels ) iiiunis. e ^1)4 nunis. E.

As XXII pags. prels. inserem as seguintes peças : titulo (impresso, alternadamente,

a preto e a vermelho) (pag. I ; a II em branco); Dedicatória a D. João V (subscrita

pelo impressor - Afí^ue' Lopes Ferreira) (pags. III a V; a VI em branco); «CARTA
DEDICA lORIA

II
Aos Governadores, e Capitães Gene- U raes da Cidade de Tange-

re.» (pags. VU a XII) ; .PROLOGO., (pags. XIII a XVI); e «LICENÇAS.. (Uo

Santo orneio, (a primeira datada e subscrita : -Lisboa Occidental na Cafa !| de noffa

Senhora da Divina Providencia 12 de Março de 1731. y D. António Caetano de

Soa/a. C. R..)-Do Ordinario.-Do Paço.) (pags. XVII a XXII).
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As 304 pags. nums. compreendem ; De pag. 1 a 283 o texto da obra propriamente dito

;

de pag. 284 a 295 : "REOIMENTO,
|í
Que Je ha de ter no Lampo de Taigere, e de

q fe haõ de\\ mandar, e repurtir os Atalayas, feito pelo AlmoíQCem Braz\\ Fernan-

des Couto, Cavaíleiro da Oraem de CfviJtOi em
,
iaade ue noventa a-iiios; c fa

põem aqui para intel-
;
ligencia de/ta Hijtoria.' ; e de 297 (a 296 em branco a 304

o «INDEX DAS COUbAS MAIS NOTÁVEIS,
1|
que fe cont.-m nttta Hiftoria.», se-

guido de um novo registo da imprtsbão, que leza teMuain.ente Sb^im:

<Aos 5. dias do mez de Abril do anno de 1732. [' nefta Cidade de Lisboa Occidental

fe aca- li bou de imprimir na Officina Ferreiriana a Hifloria de Tangere, que com-

poz o Con- 1; de da Ericeira D. Fernando de Menezes.'.

Obra clássica e muito estimada. Excelente edi;ão. Já rara no mercado. Bom exemplar.

02081 VIDA,
II
E ACÇOK.NS D'ELHhY

||
l'(iM JOÃO 1 \\Oh'tElíE'.lDA

'i

Á MEMORIA PUS1HUMA
|1
DO SEBKMSSIMO PHINCnEW bOM THEO-

D0>10 II
ESCRITA

II
POR I OM tERNANbO DE MENEZES

\\
CundedaEri-

ceyra.
\\
(I.cgar do escudo d'arnias leais de Portugal)

||
l.lSliUA. || ||

NA OFFIi.INA DE JUAÕ GALKAÔ.
||
A cuila de Miguel Manefoal merca-

dor de Libros de S. A. || AN^U M.bC.LXXVIl. n
Cuin todas as licfnças ne-

ceffarias. 111-4." de LXIV pags. (pieis.) inuiijS. e 427 nums., além de uma
em branco, final. E,

As LXIV pags. prels. inserem o seguinte: titulo (impresso, alternadamente, a preto

ea vermelho) (pag. I ; a II em branco); .DEDICATÓRIA
|

PANEGVRICA
|i
A ME-

MORIA POSTHUMAi: DO 11 sereníssimo PRÍNCIPE;! D. THEODOSIO.. (pags.

Ill a XLIX; a L em branco); «PROLOGO
1,
AO LEYTOR.» (pags. LI a LVIl)

;

Aprovaíões (três : de Fr. Ignacio da Costa, de Fr. António de Santo Thomas e de

Dom António Alvares da Cunha) (pags. LVUI a LX); «LICENÇAS.- (pag. LXI ; a

LXIl em branco); e ARGUMENTO
ll
DO LIVRO I.> (pag. LXIll;a LXIV em

branco).

O texto da obra propriamente dito (pags. nums. 1 a 427) contém cinco Livros, todos

precedidos do respectivo Argumento, guarnecido de tarja constituída por peqs. vi-

nhetas tipográficas ornamentais, simetricamente dispostas.

Na ultima pag., a rematar o texto, vem este ouiro registo da impressão: «LISBOA
|1
NA

OFFICINA DE JOAÕ GALRAÕ. ||
Com todas as licenças neceffarias, i,

Anno de

1677..

Obra valiosa para a historia do reinado de D. João 1 ; clássica e muito estimada. Edi-

ção ainda a única publicada, nitidamente impressa. Exemplar perfeitamente conser-

vado, apenas falho de uma estampa alegórica de ante-rosto. -Baro.

2082— Menezes (D. Froncifco Xavier de). — Heririqueida. Joema heróico com
ffà~^ -'^/^

advertências preliminares das regras da Poesia Épica, Argumentos, e No- ^y ^ í-' CV
tas. Composto pelo... Conde da Ericeira... LxAon Occiátid^l: Na Ofíicina

de Atitonio Isidoro da Fonseca, Com todas as li'enras necefsai ias. Anno de

1741. . In-4 ° de CIY pngs. (prel^ ) inuin^. c 4UKJ4 ni'ms. E.

Nas CIV pags. prels. vem as seguintes peças: titulo; Licenças (Da Academia Real-Do
Santo Oflicio-De Ordinario-DoPaço) ; e tAdvertências preliminares ao Poema He-

róico da Henriquelda.*.

Nas 164 pags. finais estas peças : «Notas, em que se explicaõ os lugares difficeis do Poe-

ma Henriqueida...» (pags. I a 137); diversas poesias (pags. U9 a 149); Aprovações

permitindo a impressão da obra. Advertências preliminares, e Advertências as Notas

(pags, 151 a 154): e «BIBLIOTHECA
;
ERtCElRlANA, COM CATALOGO DOS

LIVROS IMPRESSOS, ![ d- manuscriptos que compoferaõ os Condes da Ericeira da

II
Famitia de Menezes, afsim os Senhores defta Caza, co- '

mo os Jiíhos fegunaos

delia, e os de algumas, que ' os Condes da Ericeira hoje pofsuem.t (pags. 155 a

164).

Poema estimado e já pouco vulgar no mercado. Excelente exemplar.

Menezes {D. Garda de).—Veja-se: Baneiros (fiaspor).—Corographia. .

.
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20S3-Menezes 'B. Lmz rfe).—COMPENDIO PANEGÍRICO
|1
DA VIDA, E AC-

COENS IJ"
II
EXCEM.EMISSIMO SENHUR

|1 LUÍS ALVEHEZ DE TÁVORA
II
Conde de S. I(irio, Marquez df Távora...

||
ESCRITO POR || DOM LVIS,

DE MENEZES.
\\
Conde da Etia-ira. . \\

ORAC.AM FÚNEBRE
1|
Qne pre-

gou nas fuás Exéquias
jl O ILI.VSTRI^SIMO SENHOR, DOM FREY LUÍS

DA SYLVA,
il

Hiftjo de Titiopoli, Deaõ da Capella de S. A- || VÁRIOS VER-
SOS 11

DEI IÇADOS AO MESMO ASSUMPTO.
||
OFtEHECWO

\\
AO EXCEL-

LENIISSIMO SENHOR
|]
ANToMO LUÍS DE TAVORA

||
Conde de S loaõ,

Marquez de Távora, do Con-
||
felho de Sua Alteza. || ||

EM LISBOA.

Ciiw. as hm-iças neciffarias. :; Por ANTÓNIO RODRIGVEZ D'ABREV. Anno
1674.— In-4.° de VIU pags. (prels.) inums. e 195 nums., afora uma em
branco, final. E.

As VIII pags. prels. compreendem o seguinte: titulo {pag. I ; a II em branco); Dedica-

tória .AO excelentíssimo senhor
,
<4A/70M0 LVIS DE TAVORAW ...^

(pagç. Ill a VI) ; -Ao Compedio Panegírico que com-
1]
poz o Senhor Conde da Ery-

ceira da II
Vida do Senhor Marquez de] Távora :

li
SONETO.» (subscrito: -Do Mar-

quez de Fronteira.») (pag. Vil) ; .ERRATAS.., e «LICENC.AS.» (pag. VIII).

De pag. 51 a 167 decorrem numerosas poesias, em vários metros de rima (algumas em
latim), compostas por diversos autores (algi.T:s são poetas conhecidos e bastante

apreciados); e de pag. 169 em diante a 'Ora';.im fvnebre qve disse a D. Frey Lvis

da Sylva... No Co.tve/ito de N. Se.ihora de Penha de França. Nas exéquias do Ex-

celleatiffinto Senhor Marquez de Távora.'.

O volume compreende ainda um curioso ante-rosto alegórico gravado a buril em chapa

de metal (<JOAM BAPTISTA F.), e uma gravura, também alegórica, tendo no cen-

tro o busto de D. Luis Alvares de Tavura (Aid. Leit. facieb.).

Clássico estimado. Os exemplares acompanhados das duas gravuras citadas, são multo

raros.

2084 Exemplar de virlvdes niorales en la vida de Jorge Castrioto, Lla-

mado Scanoeiherg, Piincipe dt- los epirotas, y albaneses. Offrecido a la

llui-tie JMvenlud poituv:uesa, Compue-^iu por . Conde de la Eiiceyra ..

(Vinheta tip. de ornamei to). Lisbua, En la Ojjicina de Miguel Deslandis, Im-

jjrcí.sor df S Magi'1'lod Aiio Jò'SS. Con todos /ns licetiças necersarias . . . Im-4.''

de XL\TU-:-!i2 pags. (as de il73 em diante, de INDKX). E.

As XLVIII pags. prels. (inums.) inserem: titulo; Dedicatória; «Prologo AI Lector.>

;

poesias de numerosos autores em homenagem ao autor e da obra; «Sentimento sobre

a Historia, que do Príncipe lorge Castrioto escreve o... Conde da Ericeyra, & pre-

vençam ao applauso universal.» (subscrito no írm: <Luis Couto Félix.»)', Licenças

permitindo a impressão da obra ; e Erratas.»

Estimada e pouco vulgar. Bom exemplar, com ene. de pergaminho. -Acerca de outras

traduções da obra, veja-se, no presente Catálogo, o 3.rt\^o~Coronica dei esforçado

principe Jorge Castrioto. .

.

2(185 HISTORIA
||
lE !! PORTUGAL |1

RESTAURADO.
|| OFFERECIDA

II
AO SUiENlSSiMO PRlNi IPE

II
Dt)M PEDHO II NOSSO SENHOR.

||
iJí?-

CRITT.A
I!
POR

11 DOM 1 UIS DE MENEZES H CONDE. DA ERP.EYRA,
||

Do 0'nfelho de Eft.-.do de S. Alteza, fue Vôdor da Fazen-
||
da, & Gover-

nador das Armas da Província de j]
Trás os Montes, &c. || TOMO I

||
(Lo-

par iip um florão ornamental, aberto em mad- ira)
||
LisBOA. || I'

NA OFFK INA DE .RiÂOGALRAÕ |]
Comtodaas licenças neciffarias. || ANNO

M.IH.. LXXIX — In-fol. de VI ff. (pitl^.) inums., e 9U8 piigs. nums. e mais

XV inums. o veiso da ultima em branco), finais.
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As VI ff. prels. compreendem as seguintes peças : titulo (impresso, alternadamente, a

preto e a vermellio) (frente da II. 1) ; Dedicatória «AO SERENÍSSIMO |i PRÍN-
CIPE NOSSO S.- (subscrita no fim: -O Co ide da Ericeyra.>) (ti. II); -PROLOGO.,
(ft. III e IV e frente da V): «APPROVaÇAM.. (datada e subscrita no fim: «Lisboa

30. de Julho de 1678.
|1 Dom António Alverei da Cunha •) (verso da mesma fi. V) ; e

«LICENÇAS., (frente (o verso em branco) da ff. VI).

No fim da pag. 908, em remate do texto, vem uma «PROTESTAÇAM.. do autor, em que
declara sujeitar toda a obra á censura da Santa Igreja Catholica Romana; e nas XV
ff. finais inums. o «INDECE (sic) D.aS ACl,OE\'S HEROVCAS,

;
QUE NOS DOZE

LIVROS DESTA
|| PRIMEYRA PARTE || SE CONTEM...

TOMO II.
II

Lotiar de pequeno escudo d'arrnas reais porliigiiesas;

gravura t-in ni. deirn)
||
LISliOA, || ||

Na Offl i ;! de M GUfL Kesi an.

DES. Imi^reíldr de S. Mauefla ^e ||
Com Udus as Hançus mc^ffa ii» Armo

M.Di>.XCiVIll
II
A ciiíla de António Pereyra, Men-iidor ile Livros.— In foi.

de X ÍT. (prels.) inums. e 975 pags. nunis., além de uma enj branco, final.

—Oa dois turnos. E.

Nas X ff. prels. as seguintes peças : titulo de ante-rosto (-HISTORIA |l DE !| PORTVOAL
II RESTAURADO. : TOMO II.) (frente da ti. I ; o verso em branco) ; titulo de rosto

(impresso, alternadamente, a preto e a vermelho) (frente da H. II ; o veiso em branco) ;

Dedicatória «A ELREY i' NOSSO SEMHOR... (subscrita no fim: «O Conde da Eri-

ceira..) (fl III); «Carta do Sereniffimo Senhor Graô Duque 1; de Tofcana em appro-

vaçaô da Primeyra || Parte defla Hiftoria (é dirigida ao Conde da Ericeira e vem da-

tada e subscrita: «D/ Firenfe U 30. Apríte lôSO.W Di Vuftia Eccelenza SerMoreW
II Oran Duca di Tofcana.-) (frente da «. IV); -PROLOGO DO IMPRESSOR 1|

aos

Leytores delta Hiftoria.. (do verso da me^ma fl. IV a parte (cinco linhas) da frente

da ti. VI); «Advertências do que Te ha de emendar na H Primeyra Parte defta Hifto-

ria para a': fegunda imprerfaõ.» (da restante parte da frente da H. VI até final do

verso da VII) ; «LICEMÇAS.» iDo Santo Otticio (trcs: a primeira, muitoextensa, vem

datada e subscrita; «Lisboa 8. de Septembro de 1691. Na Cafa de Noffa Senhora da

II
Divina Providencia.- || Dom Rafael Blureau, Cler'.'yo Regular.- ; a segunda, também

assas extensa : «Efte he o meu parecer. Lisjoa, Santo Eloy, 21. |i de Outubro de 1691.

[[Francisco de Santa Maria. )-Do Ordinario.-Do Paço.) (ff. VIII, IX e frente da

X) ; e .ERRATAS., (verso da mesma H. X).

As pags. 1 a 955 inserrm o texto da obra propriamente dito, que é dividido em XII Li-

vros; a 935 (inum.) a «PROTESTAÇAM. do autor, já dada na Pirte primeira; e as

957 a 975, o
'

-ÍNDICE || DAS PESSOAS, E COVSAS MAVS NOTA-
1|
veys, que fe

contém nos doze Livros defta
||
Segunda Parte..

Além do mencionado os volumes • ontèem também uma parte artística de muito apreço,

constituída pelo seguinte: no volume primeiro uma linda e aparatosa portada ale-

górica, tendo no centro, dentro de oval, o retr. do autor da obra (em volta do mes-

mo os dizeres: -D. LVDOVICVS MENESIVS COMES ERICIRIENSIS. AN.NO

-ÍTATIS XXXXI..) ena parte superior o seu brasão d'armas (Ambas estas gravuras

são hábil e primorosamente abertas a buril em chapa de metal ; apresentando a

segunda a seguinte rubiica do artista que a executou: Fred. Bouttats scuípsitj ; e

o segundo volume, a mesma portada alegórica que vem no primeiro.

Obra, relativamente ao assunto que versa, muito importante e apreciada. Primeira edi-

ção; nitidamente impressa com belos e grossos caracteres redondos, á excepção das

notas marginais que o lexto apresenta em abundância, que são em itálicos. Os exem-

plares, muito procurados, são BASTANTE KAROS, sobretudo quando completos e

perfeitos como está o nosso.

2086- Meneses, 1.0 (D. Mmoã de).- ItF.LACION
|1
DF, LA PERniDvjjDE LA

ARMAU V DE POR-
II

tntíai <^^\ Ano 16-2t>. WQue hizo, y firmo de fu numbre //^j^^
D. Manoel de Mfvefts || Cai i''in Geiíerol de nlo. /c>C^'^^ "2)

Este titulo vem encimando o texto no alto da primeira pagina. No fim do mesmo texto

o seguinte colojón

:
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^l-Ho O

EN LlfBOA. 1!
Con todas laa lirenciae nn-effnrias. ||

Por Pedro Crasbeeck Tm

pn flor dei Uey.
||
Armo bni. M.DC.XXMI.— In-i." de 11 ÍT. nums. na frente

e unia iniim., final. B.
^

A folha inum. final contem somente, na frente, o registo de logar e data da impresslo

transcrito acima, o qual é seguido de uma declaração de «Conferi efta Relaçam...»

de D. Jorge Cabral; e a indicação: «Taxão efta Relação em dez reis... (subscrita:

Araújo Dinis de Mello).

Relaçam muito interessante e apreciável para a historia tragico-maritima portuguesa.

Vem no fim datada e subscrita: «Madrid 15. de Maio de b21.\\Don Manuel de Me-

nefes.' RARÍSSIMA. Belo exemplar. !

Meneses, 2.° (í^. Movoíl de).— Veja-se : Pereira Baião (P. José).— Chronica

do .. principe D. Sebastião...

2087- Meneses Sehn^Uilo Ce^rr de). - SUGILATIO
||
INGRATITUDINIS

||
AV-

THORi-
II
SERASTIANO

1|
C.-ESAR UE MENESES

||
ARCHIEPISCOPO VI.YS-

SII'Oi\I:NS[\\ â Siipre7iio de ftatu Regi.i & Socrofanctce Inqvifihonis
\\
Con-

filin, ô-c.
li
(Escudo d'aimas reais portuguesas, gravado em madeira)

||
IN

«AC ShXVNLiA IM PH ESSIONR II
correcto, ac illiftralo, quodam Sacrae

Scriptura? prse-
|i
Incidiori índice. |1 ||

ULYSSlPíiNE. Suprema Inqiti-

fi'imi.i pern.iffa ||
Ex Retiia Typogrnphia Anionij Craesbeeck áejus, & An-

ton j Leite luriii.lu || Anno Dni. M. DC. LXXXIII.— In-fol. de LU pags. (prels.)

inuiris., 3.34 niims. e mais XXXIV inums., finais. E. ,

As LII pags. prels inserem as seguintes peças : ante-rosto ; rosto ; Dedicatória ao <AUGUS-

TISSIMOMC potentíssimo LUSITANI/E R£0/ N ALPHONSO SEXTO.. .>

(subscrita: Sebaftianus Ceejar Menejiusj ; diversas poesias em latim em homena-

gem da obra, dos spguintes autores: P. Balthafar Telles; P. Manuel Luis; Alex.

r\Z^e\T03 (Clava Litterarla) ; Jorge da Costa (EPIQRAMMA); Diogo Lobo (EPI-

GRAMMA HONORARIUM) Vicente de Liz (CA'SARIS ELOOIUA') : João de Liz

(EPIQRAMMA); P. António Pires (EPIQRAMMA); .Ad Authorem. II
EPIQRAMMA..

(além de outras' anónimas); «C/ESAREI LlhRl \\ Cenjoríum Elogiam. < (subscrito:

D. Emanuel Ludovicus) ; Proemio ao «Lectori Studiofo » ; «INDEX CAPITVM
|] & PA-

RAGRAPHORVM.. ; .LICENC.AS.. ; e «INDEX || LOCORVM SACRí SCRIPTV-

R.€ ..

Nas XXXIV pags. inums. finais vem o : «INDEX RERVM |í
NOTABILIUM...

O texto da obra propriamente dito é dividido em Três Livros.

Obra estimada. Excelente edição. Multo rara. Belo exemplar.

2088 SUMMA
II
COLITICA,

|j
OlTerecida ao Princi|je jj

D. Theodofio de

Portugal.
II
PiR

II
SiíBASTiÂo Cesah H de Menefes, eleito B<fpo Conde\\de

Coímòrn.
II
(Florão ornamental; gravura em madeira) '' En Amstkrdam,

II II
Na tipographia de

||
SimSo Dias Soeiro Lufitano,

||
An. 1650.—In-

\^ '
'

Na pag. 1 o titulo transcrito acima; a 2 em branco; nas pags. 3 e 4, cm caracteres itáli-

cos, o Prologo -Ao Leitor.. ; de pag. 5 a 7 : íCarta do Bifpo Conde eleito de\\ Coim-

bra, com que Mandou \\
ejte papel ao Principe.t ; de pag, 8 a 10, em caracteres itáli-

cos, a .Introduci,ãii.. (estas dez piimeiras pags. não apresentam a competente numera-

ção; esta só começa a aparecer de pag. 11 em diante); e de pag. II a 208 o texto d.i

obra propriamente dito.

Segunda edição, RARÍSSIMA, deste clássico, curioso e estimado livrinho. Belo exemplar

-Juntamente, na mesma encadernação, ha um outro exemplar da versão latina da obra

de César de Meneses, dada á estampa, na mesma cidade e em igual época, sob o titulo

:

Summa Politica |1 Sirtntffiino Piincipe Lvfilonice
\\
D. THEODOSIO.

II
Sc ipia & dicata

\\
SEBASTI\NU ( ^ESaRE ||deMBN(iSis,

||
Prsesule Comité

desigualo.
||
(Vinheta ornamental) |1

Amstelodami,
||

—
||
Typographiiae



AZEVEDO -SAMODÃES 647

Simonis Dias || Sneirij Lufilani. An. 1609 — In-12.° de X pags. (prels.)

inums. e 206 mims —As rii o* uh-a^ e»' 'tn vol. R.

As X pags. prels inserem : lihilo ípae. I ; a II em branco) ; Prologo .AD LECTOREM.t',
(subscrito: «D. loaines Piffarro.' ipag': IH a VI); e: «EpiTtola (Dedicatória) Epif-

copi Comitis
II
defignaii...! (iwgs. VII a X).

A edição piimitiva do oiirir:^ t-ortugiiês saíra um ano antes, em Lisboa :- SVMMA 1] PO-
LITICA.

|| OFPEREf IDA || ao Príncipe D. Theodofio' noffo Se/íAo/-. II
PELLO

BISPO
II
Conde Eleit... Wlmprefso por ordem do Doutor\\loão Pif sarro CapeUãt

II
de S. Mageftide. jl Com as licenças neceffarias. il EM LISBOA, d Por

António Aluarez Im
||
pressor DelRey N. S. [1 Anno de 1649.-In-12.o de VI ff. (prels.)

inums. e 188 pags. nums.-As VI ff. prels. compreendem: titulo; 'LICENÇAS.».
Dedicatória «A D. RODRIGO II DE MENESES., (subscrita : <loão PiJ sarro.') ; e De-

dicatória <AO PRI.VCIPE' N. SENHOR. (D. Theodosio). -Sousa Farinha reimpri-

miu a obra no tomo 3. o da sua FUosojia de Príncipes, Lisboa, 17Q0.

Relativamente a Sebastião César de Meneses e seus trabalhos literários, vejam-se as ju-

diciosas considerações que o erudito escritor e advogado brasileiro sr. Dr. Solidónio

Leite faz no seu interessante estudo -Ctósstoi Esquecidos. (1)

Vejn-se: Monteiro (D. iVíVo/a»;.— BalMos das igrejas lusitanas...

Mercati (P. Franciesco) — Veja-se: Letíere avnva deW índia. ..

2089— Mercier du Paty (C. M. J. B.).— L< ttres siir Tllalie, écrites en 1785,

Par... Nouvelle édition, angmentée i1'iine notice sur la vie et les é'irits

de Tateiir, Par M. Loiíis Pu 'Bois .. Pn»»*, Verdtère... lS24 (Inipr. d'Hip-

polyle THIiard^. In- 12 ". 2 vols de IVXXXVIII-II 32t e 1V-:^81-I p- ps. E.

Correspondência estimada. Edição ilustrada com o retr de Mercier du Paty, dois ou-

tros retrs. (em ff. desdobráveis) e numerosas gravuras, tudo aberto a buril em chapa

de metal, e impresso aparte.

20Í10-MERCVRE
1,
PORTVGAIS (LR |1 )

||
OV

||
RELATIONS POLITIQVES

||

de In faneiife révolhtkn
||
(VFftnt nnnée en l'orii gol depvts la viori de D. Se-

bajlie.n \\jvfqnes au coronwmevt de
||

/). L an IV. àpnfent reqvant.
||
Auec

le recit parliculier de ce qni s'efi
i|

p; ÍTé en i e pais-là, tant |.oiir la paix
||

que pour la guerre.
||
(Logar de pequena vinheta tip. de ornanienlo) |1 A

PARIS,
II
Chez Ant. de Somivaville. au Pelais, en la

II
Sale d. s Merciers,

à TEscu de France : ||
Ri

|j
Avgvstin Covbbé, en ia meím» Salle.

||
à la

P.dme.
II II

M. DC. XI III
|I
Auec Pm-ilege du Poy. I -?." peq. de LVI

pags. 'prels.) inums e 483 i ums., nléni de .I inums , finais. R.

As LVI pags. prels. inums. inserem as seguintes peças: titulo ipag. I ; a II em branco);

EPISTRE» (Dedicatória) -A MOMSEIOMEVR ||
L'EXCELLENTISSIME || DOM

VASCO
II

1 VIS DE OAMAIIComte de Vidigeera. . .» (subscrita no fim: 'AÍONSEI-

QNEVR,\DE VOSTRE EXCELLENCEW Le tres-humbU, tres-obelSJant it três-

-fidelle /í/Tífe«í-. IICHASTONNIERES DE ORENAILLE ) (pags. III a XL) ; «TA-

BLE DES
II NARRATION " í- des principales matieres ||

contenucs dans le Mercurelj

Portugais.. (pags. XLI a LIII); t -^AVERTISSEMENT.^ (pags. LIV a LVI).

Nas III ultimas pags. (inums.) do volume vêem estas outras peças: 'Fautes à corrtger

dans le MercureW Portugais.' (pag. I) ; 'Extraict du Priuilege ut Roy. e, a rema-

(1) «Clássicos Esquecidos Frei Manoel da Esperança- II Dr. Manoel Rodrigues

Leitão-
II
Padre Diogo Monteiro- Padre D. José Barbosa 11

-Frei Francisco de Santa

Maria— Dr. A. Carvalho de || Pa rada -Padre Francisco de Souza- Bispo
|| Conde Se-

bastião César de Menezes -Frei João dos Prazeres
|
-Dr. Mathias Aires Ramos da

S. de Eça
II
-Padre M. Conciencia- Padre Francisco de Mendonça |1 -Contracça'o

de per com os proa. o, a, os, as \\ —^^— ||
Rio de Janeiro «Jadnto Ribeiro dos

SaUos - Editor li 82, Rua S. José, è2\\ — \\1914.' In-8.o de 1V.223 pags., alím de uma

em branco, uma de índice, uma em branco, uma de Erratas c outra em branco, finais.

Mí>o

âo
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tar, a seguinte declaração: <'Acheué d'tmprimer le quairíéme iour\\d'Auril mil fix

cens quaraite-írois » (pags. II e III).

O lexto da obra propriamente dito compreende um «AVANT-PROPOS> e «VII NARRA-
TIONS» (Sete partes), divididas em diversos capítulos.

Livro interessante e muito valioso para a historia dos sucessos políticos e militares

ocorridos em Portugal desde a morte de D. Sebastião até á coroação de D. João IV
;

da prisão e retenção, em a Hongria, de D. Duarte, irmão do segundo daqueles

monarcas; etc, ctc.

A tNARRATION VII- compreende uma curiosa 'Description generale da Royaume de

Portuyal, de fa sltuatio i, de la qualHé du pays, de ses forces : du reuenu do Roy,

8t de ce qu*U tient, tait dans PEurope, qu*au nouutaa monde, etc.

Muito estimado e RARÍSSIMO. Belo exemplar.

ÍÍ091— Mérimée (P(os/;e)-).—Chio iqiie du Régne de Charlts IX; suivie de La

Dniible Móprise et de Li Gir/.ia, par... Nouvelle Edilion, revue et corri-

gires. Pmi<, Churpemier. . . 1S42. (Itnpr. par Bélhune et Plon). In 8.» de

IV 484 pags. E.

Merino Mnío/irt).—Espana sagrada...—Veja-se: Flórez (Fr. Henrique).

2092- Mesa Cnsiovnl df).—RIMAS || DK CRISTOVAL |1 DE MESA. || A DOM
ALnNSii liE

II
çnhitía y Sotiim^yor, Duque de||BeJMr, Marques de Gibra-

leon,
II
Cnnde d'- Bena'c.içar, C^nde de

|l
Banures, Vizconde de || la Puebla

de Alcoiter.
|| de li orden dei

||
Tiiff m.

||
(Logar de peq. vinheta ornanien-

tal)
II
EN MADIilI).

|! II Por Alonfu Martin, Ano 1611.—In-8.o peq. de

fronli-pcio e 2.^2 fT. nums. n;i frente. E

As ff. nums. 1 a 3 inserem um «ELOGIO DEL !| AVTOR A ESPANA., (poético); as 5 a

229 as Rimas; e as 2iQ (aliás 230) a 231 (aliás 232) poesias de diversos autores, a

saber: -De Dou Frauifco de Aíedra.io. ||
SOMETO • ; 'A Hernando de Cangas.\\

SOMETO.>. ; -Del Padre fray Oabriel de Oueuara \\ de la Orden de S. Francisco, tio

II
de/ /lu/or. IISOMETC»; « Del Pjdre fray Tomai de Fi^ueroa, Predicador de la

Ordei de S. Do- : mi.igos, primo dei Autor. ||
SONETO.» ; -Del Maeftro Francifco

de Vergara. I SONETO..; e "De Rodrigo de Ribera. 1| SONETO.»
Livro muito estimado. Edição primitiva. Bastante rara. Belo e.^cemplar.

Mesa (JiKiH B piista dt).— Veja-se: Lipnus [Juslo]—Libro de la Constan-

ci.i...

^093— Mesquita (Josepho Caetano de).—De instauratis honarum artium studiis

in LiiSiiaiiia. Oratio habila Pridie Calend;is O. tobris, anno M.DC(>.L1X.

Coram... Re^íe Josepho I. Benigno que i|.sius permissu In lucem edita

á. . . Oliíipone, Typis Atiti-mi Rodtiyueeii. M.DCC LX. In-4.<'de lI-4Spags. B.

Vej i-se : Fleurij [Clavíito).

Mesquita Perestrello i Mnmiel). —BeHçfio summaria da viagem que tez

Kl iiiiio d'Al\:ires Cabral...— Veja-se: Ginnes de Biito (Bernardo).

Métamorphoses I.es) d'Ovide... .4 Poria, J767-7?, in-4.'', 4 vols.—Veja-

se: Olí.íc.v A'. .VK/.Ú (/ ÍYÒ7l!l,«).

2034— Metastasio (Perffo) — Aohilles em Sciío, Opera Composta por. . . E tra-

duzida • m Pottiiíiiiez Para se representar na Cnsa do Theatro publico do

Bairro Alto. (Vinheta ornamental). Lnboa, Aa Olfic. Pntr. de Francisco Luiz

Anienn A'tno M.DCC.LV. Cum todo» as licençai necessárias. In-8.° peq. de

VI Si p:.gs. R.

Tradução estimada. Edição muito rara. Bom exemplar.

Encadernadas juntamente estão as seguintes peças de Metastasio, em versões do mesmo tra-

dutor da que fica descrita acima: ZENOBIA em Arménia, Opera... Ibl., na mesma
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offic. iip., Anno M.DCC.LV. In-8.o peq. de VI-73-I pags.—DEMOFOONTE em

Thracia, Opera... /*/., /*/., Anno M.DCC.LV. In-8.o peq. de 80 pags.- AVTIOONO
em Thefsalonica, Opera... Ibi., ibi., Anno M.DCC.LV. In-8.o de 67-1 pags.-TE-

MISTOCLE, Opera... Ibi, ibi., M D.CC.LXlll. In 8.o peq. de 60 pags.-VOLO-
GESO, e Berenice, Opera Que se representou no Theatro da rua dos Condes no

anno de 1753... Ibi., ibi., M.DCC.LXI. In-S.o peq. de 85 pags.-SEMIRAMlS reco-

nhecida, Opera... /*/., ibi,, Anno M.DCC.LV. In-8.o peq. de 93 pags.

2095— Methode de niplomatique ou Rèt?!' s génArales et particulierps pnur

disceriier les vr^ies, vi fnux titres. Par deux relitiieux bi nedicli s de la /1^ /l /^
CongíPy.'lion de S. Maur. 'Es' udo d'armas reais corluijnesas). A Lnhomie: ^c/ Ir

^
Be l'Inipr. Roxjnle. MDCCLXXIII. Avec Approbotiun do liibunal des Censturs.

In-8.° gr. df 4('5-22 paps. E.

As 22 pags. finais inserem: «Indiculus artis Diplomaticao.

Tratado, no género, curioso. Pouco comum no mercado. Belo exemplar.

Mexia ' P. L''Vrpiiç")—Veja-se: Carias qve os padres da Cutnpanhia de Jesus

esa everãn do Ja/ ão & China

.

.

.

Veja-se: Lettere annva delVlndia. .

.

2096-IVIexia Galvão i Lourenço Anastácio)—\ic\a. de Francisco Galvaõ, Fidalgo
r// -^

—
/^

da Seienissiiiia Casa de IJrigança, e E-tr beiro do Scnlinr Hnqne D T leo- /^ -^

dosio II . Luboa: Na offic. Palr. d<^ Fr"nctsco luiz Ameno. 1783. Iti-8.'peq.

do VI-29 pags 6 r- tr. (at>erlo a turii). E.

Livro estimado, já pouco frequente no mercado. Bom exemplar.

2097— Mezier.— I .fluen'-e du réiiime lepr s-ntalif sur la fplicité pii' liqne. Pa- /? ,/

rU: l.aararige... i846. (Impr. De Cloye, T. íVif/ec eí C'«^ ln-8.» de IV-390 /^^(^
paas. E.

Michele (Don).—Veja-se : Leilere annva delVInâia. .

.

2098— Michelet l.W.).— Introdiiction a rHi.stoirn Universplle; snivif dii Discoiirs

d'uu\er tire prononcé en IS^U à la F<ciillé A< s lettres, et d'iin Frag neut

sur rédi catinn des f mmes au moyen age, T'ar . Troisième é'iition. .

.

Pa J-; Hiichelte... 1843. (Impr. de Di-cesfoi ). l .-8.» de 2x2-1 pags. E.

2099— Mil!et (Pitdre).—Jesus vivo no padre. Consi'lerações snbre a excell-ncia

e sarictidade do sacerdócio pelo Iípv. Pa ire Miilet. . Versão da terceira

edição franceza pelo Kev. Padre M. M. d'Almeida. Jnsé Fmchioso dn Fon-

sna.. 72, Rua da Pccarta, 74.— Porto. 1886. {Typ. daPal.vra). In-8.» de

XXXII-432 pags E.

Exemplar com linda encadernação de ehagrin vermelho, tendo a lombada e as pastas

ornamentadas a ouro.

2100— Mllliet de Saint-Adolphe IJ. C. fí.) — Diccionario gfographico, histórico

e desi-r ptivo, do Império do Rrazil, contendo a origem deca.la província,

cidade, viUa e aldeia; sua popiil.ição, commercio, ii dustria, i^giicultnra e

productos mineralógicos ; nome e descripcão de seus rii s, lagoas, serras

e montes; estabelecimentos litlerarios, navpgMção, e o mais que lhes é

relalivo: Oira coilígda e composta por Mill et de St. Ado'phe, e trasla-

dada cm porluguez do mesmo manuscripto inédito fiance7, com nume-
rosas observações e adições, pelo Dr. Caetano Lopes de Moura. Piniz.

Na Tijp. de foin e Thunot, 1845. In-B.", 2 vols. de X 11-556 II e IV-79Í-I

pags. E.

//o o

/^âZ)
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As XII pags. prels. do vol. I inserem: titulo de ante-rosto; titulo de rosto ; Dedi-

catória do Editor-J. P. Aillaud-a D. Pedro II, imperador do Brasil; e «PRO-
LOGO DO TRADUCTOR..

O tomo 11 é acompanhado de um mapa do Brasil, impresso o cores, em B. aparte (des-

dobrável).

Obra estimada. Bom exemplar.

2101— Milton (J"A").—O Paraíso perdido. Poema épico, de ., traduzido em
verso poiti gui z por Francisco Pento Maria Targini. . Pmiz, Au Typ. de

O Firmino Diãol . . 1823. In-S.", 2 vols de IV-xlij-402 I e xj-4'27 I pf gs. K.

As xlij. pags. prels. do volume primeiro inserem um «PROLOGO :: DO TRADUCTOR.»
Tradução muito estimada. Excelente edição, mui nitidamente impressa ; adornada com

duas lindas gravuras (uma em cada v»>l.) (Al^^ Massard— Adam. de.^)

Belo exemplar, de tiragem especial, em papel de superior qualidade.

//_- -) 2102 Le Paradls perdti, par... Traduction nouvoUe, précédée d'une

O ^ NoI ice par De Pongervillf. Pa» i.<, C/ior/)fníífr, . . 1841. (Impr. Sclintider et

Lnngraiid). In-S.» de IVXVI-318 pags. E.

2103— Miranda (Hartim Affonso rfe).—TEMPO PE AGORA
I!
EM DIÁLOGOS.

1|

IH' i ido ao Excellentiffimo senhor Von || Theodrfin ftgvnão do mime. hvque

J'^.d^Q O de braqancia, ^r. |1 P. lo Alferes Martim AlTonfo de Mi- || randa. natural

//'-^^ de Lisboa. II (1 ottar

ír o

6i^

de Lisboa.
||

(1 ogar do escudo d'armas de Dom Iheodosio : escudo d'armas

portuguesas, encim.-do por viseira, coroa dui-al e cabeça de dr. gão alado)

II
Com todos as licnças neceffurias || ||

Em Lisbo.i, por Pedro Craes-

beeck. 1622.— ln-8.° peq. de VIU ff. (prels.) inums. e 147 niims. na frenle. E.

As VIII ff. prels. inserem o seguinte: titulo (frente da li. I ; verso em branco); «LI-

CENC.AS.» (li. II); Dedicatória «A DOM THEOLOSIO.... (impressa com tipo

itálico; fl. III); -PROLOGO " AO LEITOR.» (É em dialogo, sendo interlocutores

:

Temor, Autor, Ou/adia. ; ff. IV a VI e frente da VII)
; 'Do Lice.uiado António

Soarei d'A[ion- \\ feca. Capelão, ^ maSlco de fua ;, Mageftade ||
SONETO AO

AVrOR.> (verso da mesma H. VII); -Do mejmo ao Autor. ISOMETO.» (frente da

«. VIII) ; e <Do Doutor Manoel de Campos. \\
SONETO AO AVTOR.» (verso da fl.

VIU).

O texto desta primeira parte da obra, compreendendo quatro Diálogos, remata com es*

tes dizeres: — Su6 correctlone Sanctae Romana Egreja.
\
Anno M.DC.XXII.

A «Segunda parte do tempo de Agora e doutrina para Príncipes», dedicada a Dom
João II, Duque de Bragança, foi também impressa em Lisboa, pelo mesmo impres-

sor, 1624, e constitue um 8.0 peq. de VlII-172 folhas.

Os exemplares da primeira parte são muito raros; porém os da parte segunda são-no

ainda muito mais.

2104 A m'sitia obra: E agora fielmente copiado da Ediçam de 1H22. Por

Jozé de Souza Farinha. . . Lisboa: Na ( jfic de António lioãngues Galhar-

do... Amio MDCCLXXXV. Com licença da wesma Real Meio. ln-8.° peq., 2

vols. de IÍ-X-216 e 256 pags. R.

O tomo II compreende a Segunda Parte da obra. Edição estimada e já pouco comum no

mercado.

2105— Mirabeau.— Discours et opinions de Mirabeau, precedes d'iine Nolice

historique siir sa vie. Par M. Raithe, Avocat; et de Poraison fnnèbr^ pro-

nonc'^ par Céralti lors de ses funérailles ; d'tin Parallèle de Mlr-beau et

du Cardinal de lietz, par le Comle Boissy-d 'Agias; el des jugemens portes

sur Mirabeau par Chénier et M. le Comte Garat, A Paris, Chez Kt-ffer et

Atig. Caune». . . Jami-r i8'20. {De 1'Impv. Plassan). In-8.0, 3 tomos de IV-

IX-I-53J-1, lV-576 e IV-54I pags. E.
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,#0<:r

o tomo 1 é adornado com o retr. de Mirabeau, primorosamente gravado a buril (£e

Mire alné dei. Dcquevaaville sculp.) ; e com um «fac-simile» de uma carta do

mesmo famoso tribuno francês.

Discursos apreciados. Excelente edição. Pouco comum. Bom exemplar.

2106— Mirandulam (OcíortVm).-ILl.USTRRM TOE
||
TARVM

i|
FLORFS.

||
Qiii-

bus
II
Piaertptn vite viittilum Liu-

||
iles, mornni casligationes, rei úii que

||

naiuialium ^lescripliones artificio-
1|
sa suavitate expriniuntiir. ||

PKROi TA-

VIUM MIRANDULAM
II

collfcti, & in locos lonimu- 1| iies digesli : Nova
autem hac tdilione, consultis ipsis poe- 1! tis, en.aciilali, & juslis Inmma-

ti
íl
bus exornati.

||
(Legar de peq. vinheta urnamenlal)

||
BREMj-E.

||
Typis

ThoniíB ViUeriani, schola
\\ tupograplii, MDCXlX. (1619) In-Vi." de XII

'inums.)-671 pags., além de uma em branco, final. E. (pf>'g).

.\o fim do texto vem este outro registo tipográfico : ^BREMJE ||
Impensis M. Johannis

MiUil & Jo- II hannis Benthemii ibidem scholte
\

collegaram.t

Compilação poética interessantissima e muito estimada. Edição RAHA.

2107— Mjscellanea curiosa, e proveitosa, oii compilação. Tirada das melhores ^'^^ O
Obras das Nações Estranj-eiras ; Traduzida, e ordenada poi*** ''. J Lii- <—^

bon, Na Tijp, Hollandiana. Com licença da Real Meza Censória. 1779-85. In-

8." peq., 7 vols. F.

Compilação de curiosos escritos em prosa e verso. Interessante e estimada. Pouco vul-

gar. Bom exemplar.

'itCS-piffnlE fríi'm ritií ri roíiructuSiiirm nimc brnrlinrftirts ncrlErinr ri! q plu- /

plurimis iniffis itouitfr nMiUtis ri in loris fuis pnfilis. Lisboa. 14'. 8). /V/^ ^/^^r)9^no
A rematar o texto do |Jltí5SnlE (segunda coluna do verso da penúltima folha do vo-

lume), ha o seguinte registo, de que damos a reprodução foto-zincográfica

:

ll^iíralebocrci5mr!mmTCõ
fuemDméalmebHcbsreníIsec
úzH : fíDcH íluoio reuifum : fOí»

kmqsoira alli^atu emenoa^
mmq3>toíloffoercelí ejrplicí^

tcm^ 5<Ttp:eíriím fio:étí írt cíuí^

íaté^Iiíbonenfi . ^nno faíuris

cbrèílíane-UDíllefimoquaonn^

gentefimononaserimoq3ocraf

juo.ífíj. íKalcnoas íulí/. £í: ofi^

ficma Mícbolaíoc ôaicoma.

(O original mede 65X73""")

iD-fol. de 229 folhas sem numeração nem chamadas no texto. E.



652 CATALOGO DA LIVRARIA

texto do Ijtliâsnlí, impresso a duas cores, vermelho e preto, começa logo, subordi-

nado ao respectivo titulo (a vermelho); no alto da primeira coluna da frente da pri.

meira folha, com a disposição que pôde ver-se no «fac-simile> foto-zincográfico que

em seguida da^os:

«e^icapjimaaoucnnje.

C^nnoít fancrífriíTictrinltatís

nccnõeiurdcmdiiiiducrnitans
patnsTfilin fpâ3rancti:o2do
miU-alis fcbm rit(3 1 confuctudi

iiein 3lmc b:ac?>tircnri8 cccttc fe

líatcr inapit.CS>fiica í)maad'
ucntusinrroitus.

^teloiauíaíamme
amocusme^m kcó
fiDoiioncrubdcáne

q5írriDearumcmími

átncictemvniuerfiq

tecrpcctantnõ cóftjnDcftr. v @ias
tuasofieDemórtramibíT fcmitastu

aacooccmí. v fâoaapanijRóDi
cacur /Çliaíngrceiris p rotú ad
iicotí» Miii in fefns fcôwm.© fo.

ejEcira qfutnus oncpotcriá
tuã'TV7cin:utablmJnairib'

pcfõ:umnortroaJ piculiatcme

rcamur,ftcáâecnpi:tclibcraii

te rj}lu.an.(SiutviuiaJLcctio epi
(lolcbripnulíflptlad romanos

BiR atrcs:©dcrce q: bo:a £
iá nosDlõnofiirgtTCtflúc

cnTppio: dí iioflra falus^cum
credidím'.iflofpccfrit:Díc0aut

appíopmquabit. abi|ciain'cr='

goopataicbHrú.i induatnur

arma lucís; ricptinoie bonefte

ambulan'. iílõmcóiiidlarioni

bu3Teb:ictatib': nõínaibifib'

1impudidai8:nõ ín cótcntiõc;

emulatiócfed íduimmiDnm ic*

rumrpni r^^oniucrfiqKcrpcctát

nócõfunDentofíe -6 ^íastuaeDúe
notasfac mi1?íT (imitas niaecDoce

mcfllfâ.*. ©ftcDcnobisDnemia}

(uá-rlalutaretuúoanobia. 3nitiu3

faiicncuinsclii rcóin marcum.

•g^IBindpmcuangdiiidUrpi
K/fiiiioqfiaitfcriptiJ cfím v
iaíãppbcta:Êcccniítto angelu
mcú ante fade tuã;q p:eparabit

viâ ruá ante te . ^orífamãtism
oefcrto parateriá oní.rcaas fa

citcíníolitudincfaTiítasci'.jFu

itiobannes ín ocfcrto b3pti5is
1 p:cdicá8 bapnrmii paiitétie; í

rani(Tioncpctó:ú . £grcdicbaf
ad eú oís íudcc rcgio1 bierofoí

Ifmite vniucrfi:-T baptisabá t ab
illomiojdane flumíc confitétes
pctá fiia.gfcrat lobánesvcftit*

^3ili6 camcln jona pdicea dr^
ca lúbos Cl':-: locurtas i mel (ú'

udírc edebàci pdicabat oicés;
acnict fojtio: nlepoílme:cuíur
nó fuin Digmi8,pajbcn8 folucrc
cojrigiã caIdam6to:úa' . £.ao
baptijauiws aqua.-íHeveroBa
ptisabitws ípúfcó.£Kdotnv
mim oeii e rtcr. 'HO koiIc laiauí

aiam tiicJocue mcitô ín te cófiDo nó
crubtfcá neqj ímceát uit ínímía mrí

ctcni rmiicrii q te cjpectátnó coníun

|:^-JÊcfacr3no8. õaaaOcnf.

L tOfic çoteiiti virtutcmuda*
tostad ÍHÚ fadat puriojesvení"

rcpjindpiii.iP>er £om tcmti*'

Oabitbcnignítaté': terra noftra na
£^M(i HbolUõm bitfiuaú fuú.

I^bpiamus oftemiam tiiã in
médio téplí ruí: i rcpatióis nfe

véturarolênía cógruis boiio:í'

buspcedam». Per. C^cria-mj
U»anfllmt:pa* ucobiapií.

riétcsdtoteícófinnafçco:

davcrtra;quoni33duá'Diu ap
p:opinquabiMIRolite ingemirce

a

(O original mede 251X157""")

e termina, a meio da segunda coluna do verso da penúltima folha do volume, com o

clássica

gnus hto.

seguindo-se ainda o registo de logar, nome do impressor e data da impretsio,

acima reproduzido em cfac-simils.>





Gravura que vem no verso da folha 134 do ItliffnlC grflfflrmrf, descrito

sob o n.o 210S. O original mede 229X155mm.
(Pag. 653)
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A ultima folha do volume insere na frente (terso em branco) a JtUfrn t" fÕtlTítlIO-

rnttonc bratt «iniiitis pnrir.
A composição do texto, muito cuidada e trabalhosa, a duas colunas por pagina, foi exe-

cutada com belos e salientes caracteres OÓTICOS de um só corpo, com excepção

das letras iniciais de parágrafos, que são de muito maiores dimensões.

A impressão deste precioso INCUNABULO portuguez, feita por ordem de D. Jorge da

Costa, então arcebispo de Braga, e devida ao afamado impressor Nicolau da Saxo-

nia (I), pode bem considerar-se um belíssimo espécimen das artes gráficas portugue-

zas ao terminar o século XV. A sua execução, nitida e perfeita, demonstra bem que

em Portugal havia já naquela época quem primorosamente se utilizasse do grande

invento que quarenta e três ou quarenta e oito anos antes (1450- 455) o imortal Ou-
temberg concebera e puzera em pratica para imprimir a celebre Biblia de 42 linhas

por pagina, também vulgarmente denominada Bíblia de Gutemberg, ou ainda Bíblia

Mazarinea.

O texto da folha 132 é iniciado por uma grande letra (T) ornamental (a única que

desse tamanho o volume contém) de lindo desenho de fantasia, gravada em madeira

;

e o verso da ti. 134 é todo ocupado por uma gravura em madeira representando

Cristo Cruxificado (Veja-se o «fac-similc" que dela damos em folha separada).

Os exemplares, verdadeiramente preciosos, são da MAIS EXTREMA RARIDADE; nem
mesmo se conhecem mais que quatro: o existente na Biblioteca Nacional do Rio

de Janeiro, o da Biblioteca da Ajuda, o da Biblioteca Eborense e este que ora expo-

mos á venda, o qual—salvo pequenas e leves manchas de agua e insignificantes con-

certos nas margens de algumas folhas,—se encontra perfeitamente conservado.

Ribeiro dos Santos, na sua «MEMORIA ;; Sobre as origens da Typograf,a em Portugal

'\no Século XV.y (2), dá o Missal como impresso duas vezes no século XV por Ni-

colau de Saxonia ; a primeira em -Olisipone 1496», e a segunda, ibidem 1498. Ora,

como de averiguações posteriores não consta que do Missal se fizesse, no século ci-

tado, mais do que a edição a que pertence o nosso exemplar, isto é, a de I49S, es-

tamos plenamente convencidos de que o douto bibliografo se enganou ao registar

como primeira a pretensa edição de 1496. Isto foi confusão sua, originada talvez por

haver encontrado a edição de 1498- incontestavelmente a primeira -registada, em
qualquer antigo impresso ou manuscrito, com a data de 1496

; ou ainda por ter lido

muito por alto os dizeres que no colofôn final constituem e indicam a data verda-

deira da impressão original do Missal. E em reforço da nossa asserção lá estão os

dizeres da subscrição final registados pelo erudito académico, os quae;-, salvo as

abreviaturas que o original copiado apresenta, transcritas por extenso, são perfei-

tamente os mesmos que vêem no nosso exemplar. E a provar o que afirmamos, e

para que eles possam ser mais facilmente cotejados entre si, isto é, com os outros

acima reproduzidos em «fac-simile», por quem assim o deseje, aqui os transcreve-

mos textualmente :

«Missale hoc secundum Ritum et consuefu-

'didem almae Bracarensis Ecciesiae fideli stu-

dio revisum solertique cura castigatum emen-

datumque justo sydere est explicitum Impres-

(1) Impressor alemão, natural de Saxe, que vindo exercer a sua arte em Lisboa

aqui se notabilisou imprimindo, com admirável pericia, alem do |^(lÍiSSlllC §rn-

rljlircnSÍ0, outras obras consideradas Monumentos da tipografia portugueza no sé-

culo XV, taes como: irniUCrium ©bortnSf, 14Í)U; as quatro partes da Çtín

dljristi, 1495 (esta de parceria com o seu compatriota Valentim de Moraviai ; c

o gríBiartura grarijiirriisc, 1496.

(2) Inserta a pags. 1-76 do Tomo VIII. Parte I das Memorias de litíeratura por-

tugueza, publicadas pela Academia Real das Sciencias de Lisboa. . . Lisboa : Na
Offic. da mesma Academia. Anno 1792-UCCC.XII, in-4.o, 8 vols.
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•sum ilorenti in CivHate Ulixbónensi anno
«salutis Christianae 14Q6 . Kalend. Julii

«ex Otiicina Nicolai Saxonia (e)

O «e«, em itálico, que, entre parêntesis, remata a ultima linlia da subscrição que fica

transcrita, serve de chamada a uma nota final de pagina, na qual nota, dando-ie no-

ticia de três subsequentes edições que do Missal se fizeram, em vario» logares e da-

tas, no século XVI (I), não se alude á de 1498, -que Ribeiro dos Santos regista

mais adiante na sua Memorli. O registo em questão reza textualmente assim :

Missale Bracarense

Olisipone 1498

Segunda edição, sahio da mesma oflicina de Nlcoláo de Saxonia, aonde se

acabou de estampar aos 20. de Junho de 1498.

A informação final com que Ribeiro dos Santos indica o dia em que a impiessão foi

efectuada, vem consolidar definitivamente a nossa convicção de que as dua:> edições

do século XV por êle registadas não são mais do que uma apenas, isto é, a de

1498, qne é a que apresenta, como vemos no nosso exemplar, a indicação de haver

sido impressa a •12. Kalend. Julii> (12 de Julho, que o erudito académico airibuc á

sua pretensa edição de 1496, e não a de 20 de junho, como quer na noticia da edi-

ção inserta na Memoria, por nós transcrita acima.

O nosso exemplar, muito bem conservado, é perfeitamente idêntico ao 'existente na Bi-

blioteca da Ajuda, e tem a folha em que se acha estampada a gravura representando

Cristo Cruxificado, a qual falta no da Biblioteca.

Para mais amplo conhecimento desta preciosa espécie bibliográfica e explendido espéci-

men da imprensa portugueza em seu inicio, pode consultar-se a interessante noticia

que ácèrca do exemplar existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vem in-

serta, sob o n.o 111, a pags. 286-288 do Catilogo dos cimeíios da mesma Biblioteca,

publicado na capital tluminense em 1885. (In-8.o gr, de 1059-XI pags. e V estampas

tiradas em separado).

^•lOP— Ittiffnlr Komnnuf... (No fim os seguintes dizeres e registo da impres-

são) :- (Êrplicit piTínlr |ítmnnu;, iHitiinc rrríigiti-
i|

tinii, ri nii untiqucrum

Utirfnllum
II
orôilinil rtíiullim.

|I
Logar de marca do impressor || l)ínclijiS

Jmpríffum, tu officiím Ijrrríium Jiiri il ^iiíonij guiitr. gliiiio giii 15õ9. II

Prilfis ff^ittiiibris.— In-8.» e \1I IT. (prels.) inums. e oáO nums. pela

frente. E.

Magnifica e RARÍSSIMA edição, impressa a duas cores, vermelho e preto, com belos ca-

racteres OÓTICOS, e embelezada com muitas e interessantes gravurinhas abertas em
madeira e um sem numero de pequenas letras de desenho de fantasia a iniciar o

texto dos capítulos. Algumas pags. inserem também trechos formados por caracteres

de musica.

Óptimo exemplar ; mas não possuindo o frontispício ; e o texto das pags. 175 e 228 em
copia á pena, mas imitando perfeitamente os caracteres da impressão.

2110— Mo-gno '.-líiÈé).— Les splendeurs de la foi accord parfail de larévélalion

et de la science de la foi et de la raison. par.. . Pariu: Gmilhief-Villars..

.

1879. In-8.°, 5 vols. E.

(1) .<•(«) Deste Missal se fez depois huma nova edição em Salamanca
|| em 1502

em 4.0 na Ofticina de João de Porres, por ordem de D. Dio-Ugo de Sousa ; outra

em 1538 por ordem de D. Jorge d'Almeída, Bis-
|1
po de Coimbra, eleito de Braga;

outra fm Leão de Fran- " ça em 1558 II. em pergaminho, por mandado de D. Bal-

thaaar L'ji-' po, na officina de João de Borgonha, que se intitula Livreiro d^El- Rei

de Porfxjal, do qual ainda hoje usa a Igreja Bracarense (de que i; ha hum exemplar

na Real Bibliotheca da Corte-)
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2111— Mo'gno & Dessailly [Ahhé Fr.— . Ahbè).—Les Livres Saints et la Science.

Leur occ('rd (aifail. par .. et par... taris: René Hotíon... 1884, In-S."

de VII-715 pags. E.

2112— Mo'iere — CEuvies de Molieie. Nouvelle édilion, Augnientée de la vie .

de l'Auleur, & des remarqi.es hisloriqius & criíiqiies. Par M. de Voltaiíe. *^ p^ /) O
A Pari>, Chez la Veitre Di-iid. . . M l,C€. LXXX V. . In-lS.", 8 lomt.s. E.

Boa edição desta interessante colecção das obras do celebre comediógrato francês; ilus-

trada com diversas gravuras, de medíocre merecimento -Exemplar constituído por

vols. que apresentam duas encadernações diferentes.— Rara.

211.'' O medico á ioiça. Coii.edia á amiga. Tia>ladada libf nimamente

a-à prosa original a redondiltias portugiiezas por António Feliciano de

Castilho... Seguida de um parecer pelo III.'"'' Ex ^° Sr. José da Silva

Mennes Leal. Li^hoa. Aa Tyfj. da ácacleniia fítul das Sctenciaa. 1669. In-8.°

yieq. de VllI-'254 pat;s. E.

Tradução primorosa ; muito estimada. Edição esgotada.

Molina {Arguie dei.—Veja-se : lHonuil (D. Juax)— El lil«ro de Paironio. .

.

2H4- Molina (Tirso <íf).—I'EI.EYTAR
||
APRdVFCHANPO.

II
POR ELMAESTfiO

i| 'liíso de Molina.
||
A ||

I»uN LVIS FLHNANUEZ UE LdRIíOX A,
ii y Arze, ^^

Seiior de la villa de (.arpio, Caii.-illero
1|
de| habito de Santiago, y \eynti-

quairo
II
de Córdova. || Ano (Logar de vinh^-ia quadrangular- naii a do im-

pressor?) 1635. !I CON PHIVIt.EGIO.
i;
Et U Imprenta liial. |M ro-Wa de

1)011 ingo Guvi^alfZ, Mi-rcadur de Librus. ln-4.° de Mil fl'. (pieis, inums. o

334 nnnis. na frenle. E.

As VIII ff. prels. inums. inserem: titulo; «Suma dei Priuilegio.» ; «-Fee de Erratas.»;

«Suma de la Tassa.. ; «Licencia de la Orden.. ; APPROVAClON LEL XAES- tro

losepli Valdiuielso...^ (datada de 1632); .APROVACION DEL PADRE\\fray Gero-

nimo de la Cruz...^ (datada de 1634); Dedicatória 'A CON LVIS FERNANDEZ\\
de Córdova, y Arze...* (subscrita no fim: <Capeltaií de V. S. ;, El Presentado Fr.

Gabriel Teliez.»-o verdadeiro nome do autor) : uma espécie de declaração ^A qual-

quiera» ; e .TABLA DE IO QVE EN ESTE
||
Libro se contifne.»

No fim do verso da ultima folha do volume, como que rematando o texto, este outro

registo da impressão : <EN MADRID, ' En la Imprenta Real. |1 || Aiio M.

DC. xxxv.

Entre as varias composiçães literárias (em prosa e verso) de que consta o texto deste

volume, encontram-se cinco peças teatrais, cujos títulos Salva insere no Catálogo da

sua biblioteca, tomo I, pag. 526.

Compilação 4e varias obras do clássico e muito apreciado escritor hespanhol Fr. Ga-

briel Tellez, publicadas sob o pseudónimo de Tirso de Molina Edição primitiva, a

mais estimada e rara. Belo exemplar.

Na declaração 'A qualquiera», inserta em uma das pags. prels., prometia o autor uma

segunda parte da obra, a qual porém não chegou a publicar-se.

Molina y Saavedra (D. Hernando de).—Veja-se : Leitão (Fr. Fulgencio).—
Epistola apologética .

.

Monaci (Emexio .-Vejcí-se no SUPPLEMENTO finnl: IL CANZONIEREW
POliTtiGHESE

II
DELLA

|1
BIBLIOTHECA VATIoANA. .

2115— Monarchia Lvsytana.— Composta por Fr. Bernardo de Brito (l.*e 2."

parte), Kr. António Brandão (3 » e 4.* paite), Fr. Francisco Prar dão 3.° e

6 * parte), Fr, Raphael de Jesus (7.a paite), e Fr. Manoel dos Santos (a

8.» parte).

^SOí^ciõ
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-Parte primeira que contém o nascimento de Nosso Senhor lesu

Chrisio, Compoblo pelo Dr... (Peq. escudo d'armas rt-ais de Porlugal).

Dilitílda ao muito alto, e muito poderoso hey, e senhor nosso D. Pedio
11. L sboa, Cum os Licenças necessárias. Na Impressão CraesbetcLiana. Anno
16£0- In-ful. Oe XV ÍT. (pieis.) inums. e 570 p;)gs. nums.

De pag. 659 em diante decorre, com frontispício próprio :- GEOGRAFIA
|| ANTIGA DE

11 LUSYTAHIA, II
COMPOSTA il Por Frey Bernardo |1 DE BRITO, :; CHRONISTA GE-

RAL, E RELIGIOSO DA,; Ordem de S. Bernardo, Professo no Real Mosteyroílde

Alcobaça.
|i
(Grande escudo d'armas reais portuguesas) \\

LISBOA.
||
Com todas as li-

cenças necessárias. \\ Na Impressão Craesbeecklana. Anno 16S9.

Segvnda paite... Lm qve se continuaõ as historias de Portu-

gal, desde o [SasLinjeiílo de uosso Salvador lesu Chi isto, ate ser da lo em
dote ao (-onde Dom Henrique .. Ibi, na mesma impieísão. Anno 1690. Infol.

de (V. fl'. (prels.) inuius., S.nS pags., e mais XV fl'. inums. inserindo um
Efi^ranima úe Manuel Scverim de Faria e o INDE.K.

-Terceira parte. .. Que contém a historia de Portugal, desde o Conde

Dom Heririque até todo o Reynado d'El Rey Dom Afimso Henriques...

Ibi, ili, Aiinu i680 In foi. de V ff. (prels.) inums., 420 pa^iS. e mais XX ÍT.

inums. de TaBoAUA(S),

— Quarta parte. . . desde o tempo dei Rey Dom Sancho Primeiro, até

todo o rtiniido dei liey 1), Affonso 111. Dedicado ao... hey D. Felipe ter-

ceiío... Ibi, pelo metmo iniji. Anno 1632. In foi. ae VI fl. (prels.) inums.,

286 nums. na frente e mais XXII inums. de Taòoacia.—Tarja no front.

Quinta parte... Que contém a hit-toria dos primeiros 23 annos Del

Rey D. Diuis. Otlerecida á Rral Magestade dei Rey D. João Quarto... líi,

pelo viesnio inipressur. Anno 1650. lii-fol. de VIU ff. (prtls.) ir.ums., 332

nuuis. na frente e e mais XVlll inums. de Index.—Tarja no front.

Sexta parte. .. Qve contém a historia dos vltimos vinte & três an-

nos dei liey L). Dinis. Offerecida ao Sereníssimo Principe Dom Ptdro N. S.

Ibi, Na Ofíic. de Joam da Co»ta. Anno M.D.C.LXXlt. In-ful. de Vi ff. (prtls.)

inums. e b22 (iliás 630) pags. iiums. (incluso o Índice).

Parte sétima. Contém a vida de el Rey Dom Affonso o Quarto por

exc> llf n^ia o Bra\o. Iii, Aa Imp. de Antonij Craebteck de Mello... Anno

de M D.C L.XXX.ill. In-fol. de M ff. (pruls.) inums. e ttOl pjgs. nums.

(incluso o Índice). =

-Parte oitava. Contém a historia, e successos memoráveis... no

tempo dei liey D. Fernando: a eleição dei Rey D JoSo I. rom outras muitas

noticias de Europa : t>ouiprehende o anno de uhristo Stnhor. nosso liúl,

até o de iHSo. na Era de César I4ii5. até o de 14i3. ILi. .\a Uljic. da MuSíca,

Anno .h.DtCXXVlI. In-fol. de Vlll ff. (prels.) inums , 790 pags., e inaisV

If. inums. de Inaex etde Erratas.— A^ íito parle.^ em igvol Mimero de voh. E.

Obra importante, de elevado merecimento histórico e muito estimada. Colecção com-

pleta, e perfeitamente conservada.

NTeste exemplar dá-se uma circunstancia que o torna verdadeir-imente precioso, por isso

que lhe aumenta extraordinariamente o valor. É o caso do primeiro volume conter ^
um artístico e apaiatoso frontispício alegórico (gravura em chapa de metal), em vez

d'um outro de composição tipográfica que tem aparecido sempre nus exemplares até

agora conheciaos no mercado. O frontispício que o nosso exemplar apresenta pas-
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sou, ao que parece, completamente desconhecido a Barbosa Machado, Inocêncio,

Pinto de Matos e mais bibliógrafos nacionais e estrangeiros, pois nenhum deles faz

o devido registo de tão importante pormenor bibliográfico.

No frontispício ou portada em questão vem também a data de 1689, em vez de 1690 que
traz o de composição tipográfica. Isto parece indicar que aqueles em gravura, execu-

tados primeiramente, foram depois, por qualquer motivo hoje desconhecido, substi-

tuídos por estes outros de composição tipográfica.

Monardes Nicola-i)—Veja-se:

—

Hurta (Gurciada).— Histoire des drogves...

2H6-IVIoncada (Francisco de).—ESPEDICION 1| DELOS CATALANES Y ARA-
GUNEZES... Baicelona, 1623.

{Do frontiapicio damos a seguinte exacla reprodução foto-zincográjlca]

:

ãMoo

(o original mede 175xUSmm)

In-á.» de VI ÍT. (prels.) inums., 184 ntims. na frente e mais IV inums., fi-

nais. E.

a
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Na frente (o verso em branco) da primeira fl. prel. o frontispicio (reproduzido acima

em «fac-simile») ; a íi. II está toda em branco ; na H. III a 'Aprobacion y Licencia.^

(datada e subscrita no dm: «Eclia||en el Monafterio de S. Ceronjuio de la Murta

de Barcelona à 6. de iulío de 1623. znoi. \\Fr. Christoual Montertie\\Ptiot de S.

Hlero. de la Murta. \ Die II. lulij 1623. Imprimatur.
|i
Io. Eps Barcinonen.'; na frente

da fi. IV o «PRIVILEGIO.» (datado e subscrito no fim : «... Dada eii Barcelona, a
los diez i feys \, de Otubre. de mil feys cientos i veynte i três.

||
Le Bifpo de hniít-

\oníí.
\\ . . . \\ Mlcliael Perez.* ; no verso da mesma fl. IV e na frente da V o Proe-

mio: «£/ Impressor ai Lector.y, e no verso da mesma ti. V e na frente da VI a

Dedicatória «A DON IVAN DE MONCADA,
|| Arçebifpo de Tarragona, Primado de

la
II
Erpana citerior, mi Teíior, i mi tio.> (datada e subscrita no fim: •... Barcelona

3. de No-
;; uiembre 1620. ||

El Conde de Orfona.»). O verso da mesma fl. VI insere

somente, ao centro, um tiorào de remate decorativo.

O texto da obra propriamente dito, compreendendo um Proemio e LXX Cap/tulos, de-

corre nas 184 ff. iiums. No fim, como que a rematar, o seguinte registo da im-

pressão :

«CON LICENCIA
\\ En Barcelona, En la Enprenta de Lorenço

1]
Deu, delante el Pa-

lácio dei Rey. \\ Ano M.hC.XXlll.>

As IV folhas inums. finais inserem somente a «TABLA |1 DE LOS CAPITVLOS...
A interessante portada que o volume apresenta traz na base a seguinte rubrica do ar-

tista que a executou : Io. batlsta Viílai Platero de Tarrãgo. F.

Livro importante para a historia dos sucessos que relata. Edição original (a reim-

pressão é de Madrid, Sancha, MDCCCV, in-S.o), nitidamente impressa. Estimada e

multo raia. Belo exemplar.-Salvá n.o 3063.

21)7— Moncada [br. Sancho at).— Restauracion politica de Espafia, y deseos

públicos, que escrevió en oclio JJi&cuisos el Loctor... Al Hey D. Fer-

nando VI .. En Madrid: Por Juan de Zvfnya, afio de il46. ln-4.° Qe XXII-

160 pags. E.

A Dedicatória a D. h'ernando VI, inserta nas pags. prels. III a V, é subscrita por Fran-

cisco Manuel de Mena.
Estimada. Pouco comum. Belo exemplar.

2118— Monrava y Roca (/>. Anioniu de).—A un mismo tiempo Feijoo defendido,

y Hibera convencido, en abatimienlo de la Medicina ae Hipócrates, y Ga-

leno Para debengafio de los no-puco entendidos, Espanoles, y Portugue-

ses. Sobie Lscuela Medica, un Tomo ae los 2b. que el Doctor Hibera ha

dado a liiz. Su autor el D.... Gathedratico Jubilado de Analhomia dei

Hospital heal de touos los Santos, y a tiora Super-estantt; de las Obras de

Aijatlioniia, y Cirurgia de aicho Hospital... Dedicasse ai Senor D. Liego

de Mendoza, Secretario de Estado dei Sereníssimo Rey de Portugal, &c.

Antuérpia. En ta Ofpcina Plaminiana, Aiio de m.dcc.xxxii. (i732). Iii-4.o de

LII pags. (prels.) inums. e 235 niims., além de XIX inunjs., finais, de «ÍN-

DICE
II
DE LAS CUSAS MAS MEMtJHABLhS

II
DE ESI E TcMO.» E.

As LU pags. prels. inserem : titulo ; Dedicatória <AL SENOR || D. Diego de Men-
doça...»; .ERRATAS..; .ÍNDICE

||
DE LAS LECCIONES.» ; <ilNTERLOCUC,AÕ

APOLOGÉTICA,
II
EN QVE SE AVERIQVA, E JVSTIFICA A

||
recta impugnação,

que faz o Doctor Monrava,
||
contra Ribeyra, e Antiguedade.

i!
ESCRlT.i POR

PAULO TEYXEIRA, Dl-\\cipulo Académico da Nova Academia, P/usico-Anato-
\\

mico-Medíca-Clrurgica do Hospital Real de todos os Santos de Lisboa \\ Occidental.

||.INTRODUCC,AÕ.. ; um -SONETO..; uma .DECIMA, do .P. Mestre Fr. Antó-

nio de Sanguilherme, Prior que foy do Combento da Graça, da Villa de Loyle...»
;

um «SONETO, QUE EM OBSEQUIO DA PREZENTE Obra, oferece Manoel

dos Santos Ferreyra...»
-'

. Obra estimada e MUITO RARA. Exemplar com as primeiras ff. levemente manchadas

pela agua.
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2H9— Monçon (Dr. Fravcifco de\- f^í Jibro pri ^^ \\ ntrro SI r fiitjo it\ prin-

tip£ iUi|li
II
nno...-íislJon.,. p.Ç.rl.iiij. aíuiS il544).

(£0 JTOiítúpicio doiiios a sfyimie eaacta reprodvção loto-zincográfica) :

^/
9^^â/^00

(O original mede 260xl63'>'m)

In-fol. de VI fí. (prels.) inums. (as duas ultimas completamente em bran-

co) e rrrt nunis. na frente, alam de uma em branco, final. E. (1/2 chogrtn).

Na frente da primeira das VI ff. inums. o frontispício ou portada acima reproduzida em
«fac-simile» ; no centro do verso da mesma primeira ti. o escudo d'annas dos Duques

de Bragança (armas de Portugal encimadas por viseira, coroa ducal e cabeça de dra-

gão alado), tendo em volta da gravura as legendas: |JflrtHUÍt ItOiS— §lipír fllOS

—

nquilnnim— /í- nmtutlnuimus— fuprrnfptíifm /i, tmfilifcum. ; na li. 11 as erra-
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tas, as quais, encimadas pela epigrafe : « í* ffi|tl« íiS tnetttoria ílflOSi rjtXXeS q

II
0UO rit In impiíffioin itflt liuro...», fecham com a seguinte advertência:

C. |lo fí IiEUi níngira Ijumlirí Siftríto be mnrnuillnr bílns nigltgfnctos

tj fnl II
ífls íiui \t Ijnjrm rii In iinprrfion/ puís íl primor ítl oficio ís

ínn grntiir ij pnf || fn por tnnlns iiinnoiS s\ue m rs iiturl|o í)Uí íh nlgunn

pnrír nuirlirt: ii porqiir
|| los íifirrlís Irfíírrs piicSnn rmmrniinr nl-

guiins vnlnljrns nur inllnrrii fnl- 1| IniS f muírnSns fi pufitrou nqui íf-

Ina íjiimínôns/ nuifníiiio í)Uí un ri iiumr' || ro brins foins romo rfín rr-

rnbo rn ri libro ij no frsim In orbrn strbnbrrn : por
||
qur no ft rigr

In titrnín pnrn In imprrfion fino por In orbrn ij curntn brl nlpijn H brto

nur niiui rftn orrbnbcrn.

e nas £f. 111 e IV a ®nbln., que remata com a clássica declaração de

J< $m be In tnbln ^.
Nas f0. i e ii das rrtt numeradas o |)rOlogO.

5-%í íUrologo primrro birigfbo ^^ ||
nl inuij nlto ij muij pobrrofo jcln-

bor « In frr ffiljriftiniin ri |^rtj || btn giinn Irrrrro brftr notnbrr/ltrtj br

íJortugnl ij br |1 los nlgnrurs/ fríior br guinrn tj brin ronquiftn ij nn
||

urgntion brln CrtUopin: §lrnliin: prrfin /^ inUbin: por fu inblgno

rnprllnn tj prrbirn
||
bor ri gortor íriicifro br «ion||íOu: ffintrrbn-

ttro br ííljr- II login rn fu infignr || uniucrfibnb br
||
(íoimbrn.

nas ÍO* iíí e iíií, e frente e parte do verso da U* o

CE ÍJrologo frgiibo nlrs Irttorcs nbõ
||
br ri nittor Irs brrlnrn In iu-

trntion ij ntnnrrn í|ur lirnr br prorrbrr rnr
||
flós liliros.

na restante parte do verso da mesma $C* U e na Mt e frente da Hii. o

f£ llrologo trrcrro brln obrn nbõbr
|| ri nutijor brrlnrn In mntrrin ri

liiulo br rftos litros.

e do verso da mesma ^0. 0ii até parte da frente da $0. SfCi e ultima o texto pro-

priamente dito da obra. Esta, dividida em Hf (f/npitUlOS, remata, na frente da dita

$0, frei, pelo seguinte co/c/íí/í

;

íi< ãglo:5a DC 0Í06 ftcíubiám ma
drcU vlr^cn ^^ru mirih-» fctiou ítKsbod líbio piltne-

ro oc! perftcto phncípt djJiftlano agooia nocuanirtc

bcíboppiclDacro! -íría'^3t( ^^ni[onctppd\i

y pK(?tcídoj CflftTOilfimortTDonJuJo^oi

ta^jiecrnToiicíl^ nombie CíibííditiCíJ K
finai tfologM ín! i viúvtrttdiéorCoim
bufucvidort^miríttiopiSiloarnit

rmàoepiarcÊ bcpuCàÁoe ccUâa
era inquifiílon fiit «mpztfo oi Ití

boa;cjrjocl.uie «odn^uq
libjcro Oílref n ucftro feno:

ecaboflcAioo.rrviti.oi»
• MwInifBocSulioDc

A.BrUi|.ano<

(O originai mede iSimm de largo)
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o verso da inesma $0 íffi insere somente, no centro, a marca do impressor Lnis Rodri-

gues, que reproduzimos foto-zincogrâficamenfe

;

O volume é constituido por um caderno de impressão de seis ff. (as preliminares) sem ru-

brica alguma, e vinte e quatro de oito ff. cada um : os vinte e três primeiros rubricados,

no pé da frente das quatro primeiras ff. de cada um deles, respectivamante : Jl, ^ it,

H. Hi, ^ itii a i, § it, § iit, 3 iiu; e o ultimo: rV, fi it, fV Itt, rV tlii.

A numeração das folhas apresenta varias incorrecções: a $0. í está numerada J . ft J a

rUiit, rio; a rlni, ro; a Ir», Ur; a Irrtti, Irrit; a rri, rríi; a rroitt,

rrt ; a rílif, rtt ; a trrroií, rrrr» ; a rrrrriti, rrrrriitt ; a rliii, rltilt ; e

a rlrrrtlf, tlrrroil. Não ha ff com as rubricas rtir, CDÍl e flrroít ; com as ru-

bricas rcOl, drrtti e tlrrw existem duas ; e com a ítr aparece uma fi. entre as ff.

trotl e rrotit,

A obra compreende, além dos três ÍJrolrgOS, Ilr €nptlul03 : nos GtopilUlOS roj e

rBIj refere-se o autor a vários jogos que um príncipe poderia utilisar como diverti-

mento, entre eles o xadrez ; os CtflpitUlOfi iDtj, ItJitj e lir são muito interessantes

para o estudo de Lisboa no século XVI, como pode ver-se dos respectivos títulos, que

aqui transcrevemos:
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fflup. luij. gflrt grmíbf mnnntltrí l!
rin òti «5 íion gunn tírrrro 8 ||

íJortugnl m fUí gnftos ij rôt
||
firtos,

ffinpi. Iniij. ^boniie fí poiír onn Hbríití íirrmprion H gisbon ij
il fr

(joiíí utifl rompnrnrion con
||
itfnífnlím (Hinnio rfíniin fit fii íriumplií.

Cnpt. Ur. ^íiciii&r fr poiíe mui |1 fittnnrtn íitfrripfion òtí IibTpí 1| Inl

bílrrij nut rftn rn gisboa :
i|
rnrl ijxtnl no iiirnos fr finir íii || es <)uí

folia ffrnir «nt l fumo
|| fo templo iie gfírufnlfm «ntt

|1
pnmrntí.

A composição, disposta a duas colunas por pagina (á excepção do titulo e do texto dos

Prólogos, que são a toda a largura das paginas) e esmaltada de lindas letras iniciais,

de fantasia, foi executada com belos caracteres OÓTICOS ;
grandes nos titulos das ca-

beças das paginas e na primeira linha dos titulos dos Capítulos; e menores do que os

do texto nas notas e citações que abundam nas margens laterais de cada pagina.

Livro, no seu género, muito interessante e apreciável. Primeira edição, belamente impressa

pelo hábil e afamado impressor lisbonense Luis Rodrigues. Os exemplares, muito esti-

mados dos bibliófilos, são EXTREMAMENTE RAROS; nem mesmo consta que algum

tenha aparecido á venda, desde ha muitos anos a esta parte. O nosso exemplar, com-

pleto e bem conservado, é indubitavelmente muito valioso.

O titulo da obra— gíbro prílttcro ílfl..,— indica claramente que esta deveria compreen-

der ainda, pelo menos, unia segunda parte ; não consta porém que viesse a lume qual-

quer seguimento ou complemento.

O Dr. Francisco de Monçon, que foi catedrático de teologia na Universidade de Coimbra,

é considerado um dos homens mais doutos do seu tempo.

Ainda no século XVI se fez uma reimpressão da obra. Consta ela de um volume in-fol.

de VI ff. (prels ) inums. e 226 nums. pela frente. O frontispício desta reimpressão,

emmoldurado por elegante pórtico constituído por quatro vinhetas ornamentais, foi bas-

tante alterado nos dizeVes, que textualmente reproduzimos ;

«LIBRO
|[
primeiro dei efpejo dei || Principe Chriftiano, compuefto y ]1

nueuamente reulT-

to, y muy émen |1 dado, con nueua comporicion, y || mucha addicion : por el Doctor

Frã
ti
cifco de Monçon, cuya leccion es ![ muy prouechofa a todo género de 1|

perfonas

difcretas, aunque Tean pre- 11 dicadores e cortefanos, por las mu- 1| chás y fabias fenten-

cias, y muy fa-
\\ mofos y illuftres exemplos que Te ||

ponen : adõde con varia leccion
|]

y erudicion se cõtiene vna
I|
perfecta doctrina mo H ral Chrirtiana. !| Efta aprouado por el

Saneio ofíicio, y por el
||
reuerendifsimo fenor el Arçobifpo

|i
de Lisboa

|| H Impreffo
eii cafa de António gonçatuez \\ impreffor dei illuftrífsimo y reueren \\ dijsimo fe-

itor don lorge Arco- \\ bispo de Lisboa. (Isto adentro das quatro vinhetas que forniam o

pórtico: No centro da base) :- Aos .30. de lunho.
||
M.D.LXXI. (Num outro colofôn

que vem no fim do texto, diz : «... Lisboa aios 20. de || lulio. De 1571.
Ij
Anos.>).

É edição também muito estimada ; e os seus exemplares, ainda que menos raros do que

os da primeira, são também dificeis de encontrar no mercado.

Sousa Viterbo descreve desenvolvidamente as duas edições desta obra no seu curioso estu-

do, -publicado póstumo— -A Litteratura hespanhola em Portugal.» (Lisboa : Imprensa

Nacional, 1915, in-4.o gr. de XIX-274 pags.). Ao rematar essa descrição, o erudito in-

vestigador da arqueologia literária portuguesa, exprime-se desta forma ácêrca do mere-

cimento do livro do Dr. Francisco de Monçon :

•A obra do Dr. Francisco de Monçon é digna de apreço, não só por nos revelar a

doutrina dominante da época no tocante á matéria da educação, mas pelas muitas refe-

rencias históricas de que vem semeada, algumas d'ellas para bem dizer inéditas. A eru-

dição clássica é dominante, mas as allusões aos factos contemporâneos são suficientes

para tornar a obra verdadeiramente interessante. Os últimos capítulos do livro são de-

dicados ã apotheose de D. João III, que elle compara a Salomão, tirante, bem enten-

dido, o caso das setecentas concubinas. O nosso monarca era um Salomão... catho-

lico.»

' Mondexas (Marques de).—Memorias históricas .. .—Veja-se: Crónicas...
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2120—Monforte (Fr. 3/aíioWdp).-CHRONICA
|| DA PROVÍNCIA DA

|i
PIEDADE, //Q^

II
PIUMEIRA CAPVGHA DE TODA

|1
a Ordem, & liegular Ohfi-rvaicia de /&/^^ O

nolío
II
Seraphico Padre

1|
S. FRANCISCO,

||
DEDICADA

||
AO SERENÍSSIMO

SENHOR
II
DOM JOAM,

||
PRÍNCIPE DE PORTUGAL, E DUQUE

||
ds Real

Caa de Bragança:
||
CO.IfPOSrj P07? || FREY MANOEL

||
DE

1|
MONFOR-

TE,
II
Pregador, filho da raeíma Província.

||
(Legar de vinheta ornamen-

tal reproduzindo um ppq. vaso com flores)
||
LISBOA,

||
Na Offi. ina de MI-

GUEL DESLANDES,
II
Impreílor de Sua Míigpíiade. Com lúãai os licenças

necefsarias. Anno 1696.— In-fol de XVI pags. (prels ) inums. e 885 nums.

,

além de uma em branco, finnl. E.

As XVI pags. prels. inserem as seguintes peças : titulo (orlado de dois filetes) (pag. 1

a II em branco) ; Dedicatória: «AO SEREMISSIMO SENHOK
I,
DOM JOAM || PRIN^

CIPE DE PORTVQAL,
|1 & Duque da Real Cafa de Bragança, &c..> (datada e subs-

crita no fim : «Do Comento da Piedade de
\\
Villa Viço/a, de Julho 23. de 1693.

||

Frey M.inoel de Monforte.») (pags. Ill a V) ; Prologo «AO LEITOR.» (pags. VI a

IX); .LICEMÇAS.. (Da Ordem. -Do Santo Officio.- Do Ordinário.- Do Paço.) (pags.

X a XIV) ; .ERRATAS., (pag. XV); e <Proteftaçam do Auífior.- (pag. XVI).

O texto da Chronica propriamente dito, dividido em cinco livros, decorre nas pags.

nums. 1 a 846 ; seguindo-se, de pag. 847 em diante, o «ÍNDICE
|| Das coufas mais

notáveis, que fe cõ-Ptèni neTia Chronica.»

A composição tipográfica das peças insertas nas pags. prels. é a toda a largura das mes-

mas pags. ; e o restante texto do volume a duas cols. por pagina.

Todas as pags., exceptuando a II das prels., são guarnecidas por dois filetes paralela-

mente dispostos.

Edição primitiva desta apreciada crónica monástica, cujo autor é considerado como um
dos bons clássicos da lingua portugueza. Primorosa e mui nitidamente impressa.

MUITO RARA. Magnifico exemplar.

2120-A. A mesma obra :—i/.?ÍO^, || \\
Na Ofíicina de MIGUEL

MANESCAL DA U STA,
||
In.pressor do Snnto Ofíirio. Annu 1751.

\\ Com as li- / (pCr^v^-O
tenças necesfai ias. In-fol. de VDI ff. (prels.) inums. e 871 paus. a duas "^ <-j

''^

cols.jje impressão c;ida, decoirerdo da 838 em diante o INDEX. E.

Nas VIII ff. prels. o seguinte: fiontispicio ; Dedicatória a D. José I; outra: <Ao... Se-

ntior D. João Príncipe de Portugal...»; Prologo «AO LEITOR.»; «LICENÇAS.»; e

«PROTESTAÇÃO
1|
DO AUTOR..

Também já não são vulgares os exemplares desta reimpressão, belamente executada.

2121- Monstruoso parto || Da famoía G'ganta de Coimbra, chamada Goliacia / ,.

Truniba.
||
Curioja lielaçaú de hum grande, e vunca vifto Afovfho, cuja in- //P^ ^ ^

forme fgina\\ excede a idea da mayor adniiruçaõ. Gazeta de Scholacia, Ex-

pulíaõ de Rifa.

Estes dizeres ou titulo vêem no alto da primeira pag. de um opúsculo que não apre-

senta frontispício propriamente dito : No fim do texto o seguinte registo da im-

pressão :

COIMBRA :
II
Na Officina de ANTÓNIO SIMOENS FEfiREYRA. Impr. ílor

||

da Univerliilade, Anno de 1741.
||
Com as licenças neceffaiias. In-i." de 8

pags. (inums. ?) B.

Peça curiosa. A composição tipográfica do texto abre por uma letra inicial de desenho

de fantasia. -Multo rara.

2122- Montalembert {Comle de).—\ie Tavenir politique de 1'Angleterre, par... /'

PariH : D.dier. . i856. In-8.° de IV-28211I pa^is. E.

2123—Montalte iLouisde).—Les provinoiales, ou Lettres ecrites par... a un À ĉ^' C>
provincial de ses amis : Avec les notes de Guillaume Veiidrock. Nouvelle

yxa a
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édilion. Amsterdam, Avx dépens de la Compngvie. M. DCC. LIIL In-12.'',

4 vols. de XVl-329; XV 1-534; XII-4:M e XII-477 pags. E.

Livro estimado. Excelente edição. Bom exemplar, com ene. contemporânea.

2124— Montanus (Pím/i'.').—Troclattis novus, De Jure tutelarum.
||

et eura-

lionum, In que Universn Tiitel^ris matéria, cum ampliationibiis (ut dici-

/// /, -7\ tur) limitHlionibus, queslionibus que huic cognatis... Cum Summariis, &
j ir- índice reruni ac mateiinrum insignium locupletissimo Studio & opera

Ballhasaris Moniani . . Hagw-Conntis, Apud Arnoldum IJers, M.DC.LXXX.

{1680). In-S." de XII-fi8.'.-79 pães E.

Obra importante e estimada. Magnifica edição, primorosamente executada. O titulo no

frontispício, embelezado com uma vinheta de ornamento, é impresso, alternadamente,

a preto e a vermelho.—Óptimo exemplar, conservando a sua primitiva encaderna-

ção (contemporânea da publicação do livro).

2125—Monto Alverne, 1." (Fr Francisco rfe).—Descrição das notáveis acções, com

^^ que se dispoz paia a morte o 111.""' e Ex.™° Senhor D. Nuno Caetano Al-

Aaft ^ C^ vares Pereira de Mello, Conde de Tentúgal, Marquez rie Ferreira, Duque
/ ' de Cadaval, &c. &.'. &c.... Lisboa: A'a Officina Patriarcal de Francisco Luiz

Amena. M.DCC. LXXIV. Com Jkevr^a de Real Meza Censória. In-4.o de VII-

21 pags. B.

No alto da pag. prel. III, encimando a Dedicatória a D. Miguel Caetano Alvares Pereira

de Mello, vem um cabeção decorativo que tem no centro o escudo d'armas deste ti-

tular.

2126— Monte Alverne, 2." (Fr. Francisco (fe).-Ohras oratórias do padre mes-

tre... Precedidas da biographia h juízo critico do sr. Anionio Feliciano

//^ /^ de Castilho e dt dicadas a S. Ex.* Rev.""» o sr. Bispo do Porto. Porlo: Mo-

y, /^ - rae> & C.»— Editores . . 3i DCCC LXVII. (No verso do ante-roslo : Porío :

/ Typogrnphin da libraria Nacional...). In-8 °, 4 vols. de VIII-LIX-I-XVI-254-

1, 210-J, 228 e 288 piigs., em dois lomos. E.

A Biografia do autor por Ant. Feliciano de Castilho vem inserta nas LIX pags. preis

que constituem o segundo grupo de numeração.

Muito apreciadas e pouco vulgares no mercado. Excelente exemplar.

Montebello [Marquez de).—Yeja-se : Machado da Silva Castro e Vasconcellos

(Ftli.c).

2127— Monte Carmelo (Fr. Lnis dt).— Compendio de Orthograíja, com suffi-

cienles Catai(qos, e novas Reijros. para que em todas as Piovincias, e Do-

mínios de Portugal, possam os curiosos coniprehender facilmente a Or-

/ -iJ h T^ thfíloyia, e Prosódia, isto he, a Recta Promincioçam e Accentos próprios, da

/f z*' Lingua Porlvgueza: Accrescentarlo com outros novos Catálogos, e Explica-

ram de muitos Vocah'uhs. . Composto pelo. . . Lisboa, Na Offic. de António

Rodrigues Galhardo. Amio de 1767 . Com as licenças necessárias. 10-4." de XXVI-
77'2-vll pags E.

V Explendida edição ; nitidamente impressa em magnifico papel de linho.

2128—Montemaior (Jor,(,e de). — LA || DIAN.A DE||GEORGE DE MON- 1|
TE

MAYOR
II
Prwiera. y fegunda parte

||
AGORA NVEVAMENTE

||
corregida, y

emendada.
|| A DON lOAN D'ALMEYDA

\\
dei Confejo dei Rey nneflro Jtnor,

i^c.
II
(Pequena vinheta ornamental, gravada em madeira)

||
Con todas las

lice'icias necpfsarias.
\\

|| EN LISBOA.
||
Por Pedro Craesbeeck Imprtí-

for de fu
||
Mageílad. Ano 1624.— In-8.° peq. de XVI pags. (prels.) iiiuros.

8 687 nums., além de uma em branco, final. E.
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As XVI pags. prels. inserem : titulo geral para as duas Partes da obra (acima trans-

crito) (pag. I ; a II cm branco) ; •Conferencia.^ e «TAXA.» (pag. IV) ; Dedicatória

.A DOIM lOÃO Ij D'ALMEYDA, DO CON- [1 Confelho (sk) delRey noífo fenhor, &c..,

datada e subscrita no fim : «... Lisboa 17 de Março de 624. || Lourenço Craesbeeck»

(pags. V e VI); «ELEOIA DE GEORQE || de IWonte Mayor.. (em verso; pags. Vil

e VIII); «EPISTOLA., (em verso: pags. IX a XIIl); -DE OERONVIVIO
;
Sampere,

a Oeorge de '\ Monte Mayor. || SONETO., (pag. XIV) ; «EM LOOR DE LA i| obra
!|

SONETO., (pag. XV) ; e .ARGVMENTO |: deite Libro., (pag. XVI).

De pag. I a 240 decorrem os sete livros de La Diana de Oeorge de Monte Mayor
de 241 a 281 : .HISTORIA |1 DE ALCIDE, Y " Syluano.> ; de 282 a 320 : .HISTORIA

'' DE LOS MVY II Confiantes é infelices amadores |; de Piramo, y '; Tisbe.» ; de 321 a
352 ; .TRIVNFO |1

DE AMOR, TRADVZIDO 3 Por AInaro Gomez de Ciudad
1| Real

Cauallero.., que fecha com dez Sonetos de Jorge de Montemor; de 353 a 359: «ELE-
GIA r A LA MVERTE DEL

|| ExcelentiTsimo Poeta, Oeorge de || Monte Mayor, por

Francifco Marcos Dorantes.> ; a 350 em branco ; na 361 o frontispício da Segunda
parte, com os seguintes dizeres

:

-SEOVNDA r PARTE DE LA || DIANA DE OEORGE || De Monte Mayor.
|| Por

Alonfo Perezll Ano (Marca do impressor, tendo em volta, na própria gravura, a

divisa: «QVID. HVMILITATE, INViDIA..) " 1624.1; EN LISBOA ||
—

1| Por
Pedro Crasbeeck Imprenfor dei Rey.»

de pag. 362 a 364 o Prologo ai Lector.t, que remata com o «ARGVMENTO.» da

segunda parte; e de pag. 365 a 687 o texto dos oito libros em que é dividida a mes-

ma Segunda Parte.

Romance pastoral, em prosa e verso, muito interessante e estimado. Boa edição, e, ao

que parece, a primeira que da obra se fez em Portugal. Os exemplares são MUITO
RAROS O nosso está completo; porém aclia-se um pouco aparado e com a margem
exterior de algumas ff. reforçada.

2129- Monte Olivete 'Fr. Mnnnel rf").—EXPLICAC,AM
||
DA SEGVN- |i DA RE-

GRA DE
II
S. CLARA. ||

fOMPOSTA PFLO P. F. MANOEL
||
do Monte OU- >-/^

«fíí, Leclor jubilado, afilho da fcnctn ]\
Provinda de Purtugal. da Regular Jy //' ^ O

Ohferuavcin,
||
dn Ordem de N. Glorinfo ^ Serophico \\ Padre S. Frnndfco.

II
(Logar de vinheta qnartrangular representando S. Fr.incisco recebendo

as cinco clinpas de Cliiisto ; giavuia em madeira)
||
ro»i todas as licenças

nereffarias
\\

|| EM LIí^BOA.
||
Por Pedro Craes-beclí Impreílor delRey.

1621.
II
Vendrfe na Bua Koua em Cafa de Belo. . In 8." peq. de IV ÍT. (prels.)

inunns., 283 niims. pela frente e mais V innnis. (uliimasl. E.

As IV ff. prels. inserem o seguinte : titulo (frente da fl. I ; o verso em branco) ; .LI-

CENC.AS.» (ff. 11 e III); e Dedicatória -A NOSSO RE- |! VERENDISSIMO PA-||

dre Fr. Bernardino de Sena Lector II jubilado... FR. MANOEL DOMON-\'te
Oliuete defeja perpetua faude,'}^ faluação.* (datada e subscrita no (im : «/.«-

boa em IO de Outubro de 1621.||Frey Manoel do Monte Oliuete.» (H, IV).

No verso da ultima fl. numerada e nas ff. I a IV e frente da V, imediatas (íinais) o

«INDEX DOSlITITVLOS, E C0V-||3AS PRINCIPAES, II que nelte tratado feH con-

tém.» ; e no verso da mesma fl. V as «ERRATAS...

Livro clássico. Edição a única publicada. Muito rara. Bom exemplar.

2130 PRACTICA
II
REGVl.AR, || Y MODO DE PROCEUER

||
EN LAS VISI-

TACIONES, Y
II
IVDICIALES CORRECCIONES

||
de los Religiolos de la Se- _^^2^'^O O

raphica Religion de
||
niieftro Paore S. Francisco.

||
AVTHOR EL PADRE "^^^

FR. MANVEL
|| de Monte Olíueli. Lector jubilado, hijo de la famta \\

Provín-

cia de Portugal de la regular ohferuancia,
||
y nattiral de Villa do Conde, de la

II
Diocefe Brachnrenfe

\\
(Vinheta qaadranhular representando S. Francisco

recebendo as cinco Chagas de Christo, gravada em madeira) n EN LIS-

BOA.
!1
Con licencia de la S. Inquificion, Ordinário, y delRey.

||
Por Lorenço

Crafísbeeck Impreílor Real, afio 1635.—In 4. o de IV tT. (prels.) inums.,

271 nums. na freate e maia XXI inums., finais. E.
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t) ò

I^MO O

Sí-/^

Nas IV ff. prels. as seguintes peças: titulo (frente da fi. I; o verso em branco); <Li-

ceiça da Ordem.^ (ft. II); tPretacioii dei Aut/tor.' (11. Ill); e «Aduertencia ai Le-

ctor... (fl. IV.).

Na frente (o verso em branco) da primeira das XXI ff. finais inums. vem uma dedicatória

ao Santíssimo Sacramento, e este outro colofón: «Acabofe de imprimir efte |] libro a

veinte de lulio de |1 M.DC.XXXV. j' Imprelfo en Lisboa, con to- 11 das las licencias

neceffarias,
|: por Lorenço Craesbeeck. |; Impreffor Real.» ; na fl. II e na frente da

III, o <INDEX DE LOS AR- ): ARTICVLOS, (sic) Y COSAS i' principales, que en la

primera
|| parte deffe libro fe contienê.» ; do verso da fi. Ill á frente da XX, o «IN-

DEX DE LAS
:i
COSAS MAS NO- |j tables.. ; e no verso da mesma fl. XX e na frente

da XXI, as 'Erratas.^.

Livro estimado. Primitiva edição, e a única publicada. Huito rara. Belo exemplar.

2i:il — Montefeltro (El l'ndre Agio-iinJto de) a San Cario ai Corso nella qiiare-

sima (Itl 188ÍI. licn.a: Tip. Eddrice Induslriale di M. Lomíio... ii80. In-S."

í:t. de VIII-4IÍ4-I pogs. E.

Adornado com o refr. do padre Montefeltro (litografia impressa a cores).

2132- Monteiro (P. J/oncW)-— HISTORIA P DA FVNHAÇAÕ || DO REAL CON-
VFISTO

II
DO LOURIÇAL

|| DE RELIGIOSAS CAPU HAS,
||
Elcravas no San-

tiílimo Saorumento,
||
E VIDA DA VKNERAVEl. || MARIA DO LADO,

||
SUA

PRIMEJltA INSTITUIDOR A, \\e de algumas fieligi>-fos, qve falleceraC no

meJ,t,o
II
Convento cm opmiaõ de virtude.

\\
ESCRITA, E dFFERECIDA

|1
A

ELREY NOSSO SENHOR
1|
D JOAÕ V. l|PEI.O PADRE ||

MANOEL MON-
TEIRO

II
Da Congregação do Oialorio,

||
Exnrtmwdor dos Três Ordens Milita-

»-es.
II
LISROA :

II
NA OFFICINA DE FRANCISCO DA SILVA. ||ANNO DE

MDCCL. (1750)
II II

Com. todas as licenças neceffarias. ^-4.° de XXXII
pags. (prels ) inums. e 518 nums. E

As XXXII pags. prels. inserem as seguintes peças: titulo de ante-iosto («HISTORIA
||

DA
II
FUNDAÇÃO

i;
DO REAL CONVENTO li DO 1| LOURIÇAL..) (pag. I; a II em

branco); titulo do rosto (impresso, alternadamente, a preto e vermelho) (pags.

Ill; a IV está em branco); Dedicatória: A ELREY N. SENHOR : D. JOAÕ V.. (é

impressa com caracteres itálicos e encimada por um cabeção decorativo) (pags, V a

VIU); .PROLOGO., (pags. IX a XIII); «PROTESTAÇÃO.» do autor (pags. XV e

XVI); .LICENÇA
11 Da Congregação.» (pag. XVII); «LICENC,AS.. (Do Santo Offi-

cio.-Do Ordinario.-Do Paço.) (pags. XVIII a XXXI; a XXXII em branco).

Crónica monástica muito apreciada. Bela edição, mui nitidamente impressa. Já bas-
tante rara. Óptimo exemplar.

2133 JOANNES
|| PORT\(iALI lAE REGES

||
ADViVUM EXPRESSI

||
CA-

LAMO
|]

A' P. EMMANUELLKMdNTEYRO || LUSITANO
||
Cogregationis

Oratorij Presbytero, Tiiiini Ordinum
||
Militarium Examinatore, Regiae

f) Q Academiae Sócio
|| C(ELO ||

A' GUIL." FRC." LAUR.» DEBRIE
1|
PARISIAO,

II
Régio & Academia Sctilptore, Inventore, Delinetitor

||
Calcographo.

||

ULI.ISIPONE:
||
Typis FRANG. DA SYLVA.

||
Ejufdem Regiae Academiae, ac

II
Srntus Litirarij.

Estes dizeres, abertos a buril, acham-se dentro de uma elegante portada alegórica, que

tem na parte superior o escudo d'armas reais portuguezas, e na inferior os seguin-

tes dizeres complementares do registo do logar e da data da impressão

:

Anno cid loccxLil
II
Soiilis obteviif /acuilaiihus.—In foi. de XII pags. (prels.)

inums., 239 nums.. uma em branco e mai.s XX inums , finais E.

As XII pags. prels. compreendem as seguintes peças : titulo de ante-rosto (c)OANNES
|I

PORTUGALI/E REO!S.>) (pag. I ; a II em branco) ; rosto, ou portada gravada

(pag. III; a IV em branco); e Dedicatória: «JOANNI V.
|i
LVSITANORVM REGI

||

MAGNIFICO.» (pags. V a XI; a XII em branco). As 239 pags. nums. inserem o

texto da obra propriamente dito, composto em formosos e salientes caracteres itáli-

cos ; e as XX inums. finais as seguintes peças : «FACULTAS || CONGREGATIONIS».
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(pags. I a VI e parte da Vil): «FACULTAS || ACADEMI/E REQI;C> (restante parte

da pag. VII e pags. VIU a XII); -FACULTAS SANCTI OFFICIJ.. (pags. XIII a

XV); .FACULTAS ORDINARIJ.. (pag. XVI); .FACULTAS REOIA.. (pags. XVII

a XIX); e .LICENC.AS.. (Do Santo OlHcio.- Do Ordinário.-DO PAC.O.) (pag. XX).

Obra curiosa e muito estimada; e edição verdadeiramente notável pelo primor que re-

vela. Impressão de nitidez admirável, e em papel de linho de primeira qualidade.

Também * muito notável a parte artística que enriquece e esmalta este soberbo tra-

balho tipográfico, a qual consiste no seguinte: Uma bela gravura servindo de ante-

rosto, reproduzindo diversas figuras alegóricas e tendo ao centro da parte superior,

dentro de pequeno oval, o retrato a meio corpo de D. João V: a portada gravada já

mencionada ; cinco outras belas gravuras com os retratos, a meio corpo, dos mo-

narcas portuguezes que tiveram o nome de João (D. João I, D. João II, D. João III,

D. João IV e D. João V) (G. F. L. Debrie fculptor Re-iius inv. et fculp 1742-

1743) ; seis belos e artísticos cabeções decorativos e outros tantos florões de remate

alegóricos ; e ainda seis lindas letras iniciais de curiosos desenhos de fantasia Tudo

primorosamente aberto a buril em chapa de metal.

Belíssimo exemplar, com óptima encadernação da época (inteira de carneira, com a

lombada e as pastas ornamentadas a oiro), bem conservada. Mestas condições, muito

raro.

Deste belo e curioso livro fez-se depois uma versão em português, a qual foi publicada

com o titulo: «Elogios dos Reys de Portugal do nome João... Lhboa. Na Ojfic. de

Francisco da Silira, 1749. Constitue um foi. de XX-159 pags. e compreende também

a parte artística da edição do original latino, porém já de muito menor beleza e

frescura, pelo que os respectivos exemplares são menos estimados e valiosos.

2134—Monteiro (Dr. .Viio/wí).— riEL.\C,A.M
li
DE VERDAUEIB AS

|1
REZOFNS,

EM KAVuR
li
do EIta lo Ecilefinstico defte y Keyno de Portugal

||
FEITA

EM ROMA NO PlilSGlPIOWdo anno corrente.
||
Suporabnadante às que

aly hauiaõ feito pelo mt-ímo
||
Reyno no de 1642. os B ípns de Lamego.

||

& Eleito .rEliias.
:| PELO DOVTOB XTCrtLAO MONTEIRO. \\

Prior da Col-

lefjiada de Cediífiita. Agente d i
\\ mffino Fflado nnquelli Ciiri't, ehitn \\ Btfpo

de Purtiihgre.
|]
COPIADA, E TRADUZIDA DE

|i
Italiano em Poitupiiès, por

Giilpar Clrimeiíte
II
liotellio, já Cónego d'Eluas. || || EM LISBOA,

j]

Com toddf o.< lieeiíçus nccefsnrias.
||
Cor Paulo Craesbeeck. Impieflor, & Li-

iireiro das tr.s || Ordens Mi'itares. Anno 1645.—In-4.° de 8 ff. B.

A Relaçam, que começa logo no alto do verso da primeira folha do opúsculo, é enci-

mada por este subtítulo: PELA CAVSA DO ESTADO ECCLE-
|| fiafíleo do

Reyno de Portugal.' ; e remata com as seguintes peças : filiação do que traduzia.»
;

• Edlcto de impunidade, ^T" promeffa.t : e lista de nome? dos <DELINQUENTES.'
A segunda e a quarta destas peças são subscritas por «loam leronymo Lomelllno

Gouernador, e Liberato Palença Notário.. .'Vmbas são datadas de Roma, 1645.

Relação interessante e RARÍSSIMA. Inocêncio, registando-a no seu Dic. bibl., tomo 5.o,

pag. 289, diz que não consta que o original italiano chegasse a ser impresso.

213Ò VOX T7RTVRIS.
|| PORTV(iALI\ GEMENS. H AD PONTIFICEM

SVMMVM.
II
pro Rege fuo (vi audiatnr) ju-

|1
fte gemit, acclamat. || CLA-

MAT NASQ l^£, .46'
||
gemit, iure ciiiili, humana acline.^ or-

\\
dinolione dinina-

tione diuiua, ae ohfeqmo
\\
Régio animata.

||
Litieilus fupplex.

||
D. NICOLAI

MOSTEIR'»
II
Collegiatae infignis de Cedofeita

||
Prioris, cura, & opera

||
or-

dinatiis. || ||
EM LISBOA. || Na Officina de Domingos Lopes Ri 'ia.

Anno de 1649. In-4.o de XVI pags. (prels.) iniims., 259 nutns. e mais VIII

inums. e uma em branco, finais. E.

As XVI pags. prels. inums. inserem as seguintes peças : titulo (pag. I ; a II em branco)

;

«LICENC.AS.. (pags. III e IV); Dedicatória: .INMOCENTIO
|| DECIMO. ;

TER-
TIO PONTIFICI SVMMO SVM- 1| ma incolumitas.. (pags. Va VIII); outra Dedica-

tória ; «SERENÍSSIMO,
il
POTENTÍSSIMO, AC IN- 1| uictiffimo loanni quarto, Por

J//^^ O

/Ofiõ
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II
tug^alise Regi. || Domino nortro.

\\ Summa, ac vera felicitas.n (pags. IX a XIV) ;

Prologo ao «LECTORI VRBANO.» (pag. XV); e -Errata.» (pag. XVI).

Nas Vlll pags. inums. finais decorre o «INDEX ARTICVLORVM.
I|
» capituIorum.>,que

principiara a meio da pag. 259.

Obra interessante e muito estimada. Bastante rara. Excelente exemplar.

2 136- Monteiro :i». Aíco^aii;.—BALIDOS. . . PAUIS .. Al. UC. LIII.

(ÍA) froiui:;picio danio.^t a scguinielevada reprodvção foto-zincográfwa):

^oo/o Ô ALIDOS
DAS IGREJAS

DE PORTVGAL.

AO SVPREMO PASTOR.
Summo Pontífice Romano.

PeUos três Ejlados do Reyno.

Por

IMPRESSO EM PARIS,
•"Sebastiam Cr AMoisy, Imprcflbr

^ dcl Rey ChiiftianilT. « da Raynha.

Gabriel Cr.amoisy.

M. DC. LIII.
{Tamanho igual ao do OítytnaZ)

In-S.» peq. de IX IT. (prels.) inums., 320 pngs. e mais uma ti. inum. para:

tSVMMAfílO DO CON- 11 lendo neste liuro.D E.
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As IX íf. prels. inserem ; frontispício, e: .CARTA |1
DOS || TRÊS EbTADOS ,, DO REV-

NO 11 UE PORTVOAL. |1
ESCRITA A S.""- || DE INNOCENCIO DECIMO

i,
fobre o de-

femparo de fuás Igrejas.» (datada no fim: •Lisbca 8. ce Outubio\\úe t49.').

O original latino deste interessante e curioso livrinho, FOf ""* escritores atiituido

a D. Sebastião César de Menezes e por outros a Pantaleão Rodrigues Pacheco,

saiu com o titulo :- Baiatvs opus, a tribvs Lvsltanici. Pariiiis, Apua ietasiianvm

Cramoísy... Aí. DC. Llll. ln-8.o de XV1I1-277-1V pags.

Inocêncio, referindo-se a esta obra, diz que Mr. Oregoire, no seu Essal Mslorique sut

Its libertes de i'£giise gaUUane et des autres Eglises oe la catholicité, Paris, 1820...

a qualifica de Monumento celebre nos fastos da egreja, e da naçào pcttugueza.

Apreciada e muito rara. Belo e.xemplar.

Montoiro (J/amiei)— Veja-se : lieii (P. Anlonio do*)—Corpus illuslrium poc-

lariim..

.

2137— Monteiro (.Fr. Pedro).—CLAUSTRO
II
DOMINICANO

II
LANÇO PRIMEYRO ^^ /.

II
UFfERECIDO

II
AO MUYTO ALTO, E POUEUOSO REY

||
D. JUAÕ V. |1 /L fli OO

COMPOSTO PELO PADHE MESTRE \\ FREY PEDKO MuNTLYHU
||
Con-

'

sultor du Santo Officio,..
||
(Escudo d'armas reais portuguesas)

||
LISBOA

OCCIDENTAL,
||
Na Officina de ANTÓNIO PEliROZO GALRAM.

|| |1

M.DCi>XXXIX
II
Com todas as licenças neceffarias. ln-4.o de XXXIl pags,

(prels.) inunis. e 376 nuriis. E.

As XXXII pags. prels. inserem : titulo (pag. 1 ; a 11 em branco) ; Dedicatória a D. João V
(pags. III e IV); Prologo ao .LEYTOR.. (pags. Va X); .APPROVaÇOENS DA
ORDEM... (pags. XI a XVIII) ; .APPROVACONES 1| do Santo Oflicio.» (XIX a XXV)

;

-LICENÇAlldo Santo Oflicio.., e «DO OI<DINARIO.. (pag. XXVI) ; <\PPRO VA-
CAM l| do Paço., (pags. XXVU e XXVIII); «LICENÇA

,
do Paço., (pag. XXIX)

;

• LICENÇAS.» (pag. XXX); ..CLAUSTRO; DOMIMCO|lda Provinda de Portugal.
|:

PRIMEYRO LANÇO., (pag. XXXI); e .PROTESTAC,AM.. do autor (pag. XXXII).

TERCEYRO LANÇO, || EM QUE SEUiNTEM OS LENTES DESTA
OHDE.M,

I!
que leraõ na Univerfidade de Coimbra, algíís ReliÈ^ioíos delia,

que
II
íeiído Porluguezes, lambem foraõ Lentes públicos nas Univeiíida-

1|

des de outros Reynos. Os que tomàraõ os grãos de Meflres em Ar- |1 tes...

e Meltres de Theologia nas || defta Província, e Coiigrt-gagaõ da índia...

II
OtFEfíEClDO

II
Ao.. . Provincial

1;
Fr. JOSEPII DE SOUSA. . . ||

LISBOA
OCCIDENTAL

||
Na Officina de ANTÓNIO PtDRUZU GALRAM.

|| 1|

M.DCC.XXXIV.
II
Com iodas as licenras iieceffarias. In-4.° de XXXM pags,

(prels.) inums. e 484 nums. E.

Nas XXXVl pags. prels. as seguintes peças : titulo (pag. 1) ; Dedicatória a D. Joseph de

Sousa (pags. III a XI); Prologo ao .LEYTOR.. (XII a XV); «PROTESTAÇAM..
ipag. XVI); .LICENÇAS DA ORDEM.» (DO S. OFFICIO.-DO ORDINÁRIO.

-

DO PAÇO) (pags. XVII a XXXV ; a XXXVI em branco).

Livro clássico, interessante e muito estimado. O Lanço segundo saiu impresso nos «Do-

cumentos e Memorias da Academia Real das Sciencías.», tomos l.o, 3.o e 4.o.

Belo exemplar. Muito raro.

2138 HISTORIA
11
DA

II
SANTA INQUISIÇÃO

||
DO REYNO DE PORTU-

GAL,
II
e suíis Conquistas.

i|
PRIMEIRA PARTK.

||
DA ORIbEM DAS SANTAS

INQUlsIÇOENS DA CHRISTANDADE, || e da Inquisição antiga, que houve

neste Reyno com os seus Inquisidores Geraes. || OFFERE'^IDA
||
AO

MUITO ALTO, E PODEROSO REY |1 D. JOAÕ V..
\\
COA}POSTA PELO

PADREW ... ULYSSlPciNENsE,...
||
LIVRO PRIMEIRO

||
. . .

||
(Marca-em-

blenia da Academia d<is Sciencias)
||
LISBOA,

||
Na Regia CifBcina SYLVIA-

NA, e da Academia Real.
||
M.DCC.XLIX. || || Com ioda* as licenças

S€>/âú
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necessárias. In-fol. de XXVIII (inums.)-550 pags., além de uma ihum. de

«EHRATAS.» e uma em branco, finais.

As XXVUl pags. prels. inserem: anfe-rosto ; rosto; Dedicatória a D. João V; «PROLO-
GO.>; .LICENÇAS..; e -ÍNDICE

||
DOS CAPÍTULOS, que se contém neste Volume.»

LIVRO SEGUNDO,
Jl Da Santa lnquisiç^.õ ai tign, que houve neste

Reyiio desde o Sent.or Rey D. AíTonso II. até o governo do Senhor Rey

D. Joaõ 111. .,
II
(Marca da Academia)

||
Ibi , ibi.

\\
M. DCC. L... In-fol. de

de XII (inums.)-.'i44 pags.— Os dvis iomoa. E.

As XII pags. prels. compreendem: ante-rosto ; rosto; «ÍNDICE...»; e .ERRATAS.»
Os titulos dos rostos são impressos, alternadamente, a preto e a vermelho.

Trabalho interessante e valioso para a historia da origem e estabelecimento da Inquisi-

ção em Portugal. Única parte que se publicou. Muito apreciada e Já rara. Magni-

fica edição, e óptimo exemplar.

2139-Monteiro da Vide D. SeôosííHo).— HISTORIA
|| DA VIDA, E MOBTE ||

DA
MADhE SOBO/í

II
va.TOHIA

II
DA ENCARNAÇÃO

||
Reiigicfa Proftíla no

Convento ||
de Santa Clara do Dtfturo || da Cidi.de t1a Bahia,

||
ESCIIEVIA

II
O ARCEBISPO D. SLBASllAÕ || WONTEIRU DA yU)K:\\PARA |1

As Re-

verendas Madres Abbudeça, e
||
Religiofas do mefmo Convento.

||
(Logar de

peq. vinheta ornamental)
||
EM ROMA 1720. Na Eftamparia de Joam

||

Francifco Chracas.
||
(Linha de enfeite constituída por pequeninas vinhe-

tas tip. ornaneiitais, simetricamente dispostas) Con licença dos Superiores.

In-8.° peq de 142 pags. E.

Na pag. 1 o titulo que fica transcrito acima ; a 2 em branco ; na 3 a "Protefiailo Au-

toris.' (subscrita: Sebaftianus Arcebifopus Bahia); na 4 a «APROBATIO.» e ou-

tras licenças permitindo a impressão ; nas 5 e 6, em caracteres itálicos, a Dedi-

catória «As Reverendas Madres Abbadeça, |! e Religiofas do Convento |1
DE SANTA

CLARA
II
DO DESTERRO.. ; de pags. 7 a 139 o texto da obra propriamente dito ; a

140 em branco; e nas 141 e 142 as «ERRATAS..
Livrinho apreciável e RARÍSSIMO, do qual Inocêncio, segundo éle declara, não pôde

ver nenhum e.xemplar,

Vejí>-SB: ConMuii^ões . . . do Arcebispado da Balda. ,,;— e: Mallos {P.

Fra)-ichco de).—Vida.. . de S. Ignacio...

2140— Monteiro de Azevedo [João António).— Descrip(;ão topographica de Villa

Nova ae Ga\ a e da Soleníssima Festividade que em aci.ão de Graças pela

Gloriosa restauração de Portugal se celebrou na Igreja Matriz da mesma

Villa no dia H de Dezemtro de 1808. 3." eitição. Oflerecida a S. A. Rei.1 o

Príncipe Regente N. S. por... E agora grandemente accrescentada com

extensos additamentos, que conteem Noticias de muito interesse sobre a

Historia desta Villa. O que foi até o anno do {sic) 18:'2, e o que he actual-

mente por Manoel Rodrigues dos Santos. . . Porto—1861. Typographia Com-

mercial. . . In 8.° de 406-XVl-lI pags. E.

Obra curiosa e estimada. Excelente edição. Belo exemplar.

2141— Monteiro de Campos Coelho e Sousa [Jofc /Voèerío). — Systema, ou col-

lecvaõ dos Regiiuentos reaes, contém os regimentos pertenctnttsá Admi-

nistração da lazenda Real. Agora novamente reimpressos, e accrescen-

tados... Dado á luz por... (Escudo d'armas reais portuguesas). Lisboa,

Ka Tijp. Laccraina. Anno de M.DCCC.XVIII-DCC.XCI a81S-í791j. In-fol.

peq., b vols. E.

Compilação muito curiosa e apreciada. Já pouco frequente no mercado. Bom exemplai

,

com óptima ene. (inteiras de carneira), da época.
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Veja-se ; Josephita (F/aríMs).— Historia dos judeos...

21i'2— Montomont {M. .^/fcct-íl.—Lellies sur l^istronomie, en Prose et en Vers, /^ yC

p.r... Seconde édilion, Revue el Cnirigée. Pans, Ptibeiix Librtire, Ga- "Tt <.3 (^
lerie-Delorwp. 1826. Ifi-l2, 4 tomos de LXXVI-254 (aliás 218) ; lV-ti27 ; IV-

294 e lV-!49-I p.-.gs. E.

O tomo quarto é acompanhado de quatro estampas com figuras, gravadas a buril

;

e o frontispício dos quatro tomos, alegórico, é também aberto a buril.

Boa edição, nitidamente impressa. Magnifico exemplar.

2143— Montesquieu.- Lie lEstiril des loix. Nouvelle édition, Revue, corrigée /^ ^
& augiiientée par l'Aiileur. A An,i.ltrdom. M. DCC. LXXXIV. In-I2.». 4 /W ^ O
tomos de cxliv-38i, xxiv-b24, xxiv-392 e xij-5l3 pag. E.

Obra estimada. Edição pouco vulgar.

2144— Montfaucon fBema.d dt-;.— L'ANTIQUITÉ H EXPI.IQUÉE |1
ET |1 RE1'RÉ-

SANlEEll EM FlGUhEií.
II TOME PREMll R.

||
Ltg Dieux áu prenáer, dii

second & du troisiéme rang,'selun Tordie du tems.
||
Par Dom REHNAl-iD ^ //)-a/ /O

DE MONTFAUCON ||
Rtligieiíx Bénédictin de lo Congrégation de S. Maiir. c? f ^^r^ C

II
^E0OND bDlTloN, REVUE ET CORRIGÉE.

1|
(Linda viriiíeta alet;oiica,

gravada a buiil em chapa de cotTe)
1|
A PARIS,

||
Chez FLOliLNllN DE-

LAULNE...
II II

M. DCCXXU M yííL' PRIVILEGE LU BOY. In-

fol., 10 lomos.

SUPPLEMBNT
||
AU LIVRE

|1
DE

|| L'ANTIQU1TÉ ||
EXPLIQUÉE

II ET II
RE1'RES1;,MEE

||
EN FlGUREb... || A PARIS,

||
Chitz la Veuve bE-

LaUNE...
II II

M. DCC. XXIV. WAVEC PUIVILEGE DU ROY. In-

fol. gr., 3 tomos.— /4o toao 15 vols. E.

Obra, no seu género, importante e muito estimada ; bela e nitidamente impressa e en-

riquecida com um magnifico retr. do Conde d'EstrÉes (a quem a obra é dedicada)

c com centenas de gravuras (impressas em separado; algumas em B. desQObravel)

reproduzindo numerosas cousas antigas; além de lindas letras iniciais e cabeções

(alegóricos) decorativos. O retrato, primorosamente gravado a buril, está assinado ;

N. LargUãere pinx.~I, Andraii sui.

Os títulos, no frontispício, são impressos a preto e a vermelho.

Multo rara. -Magnifico e.\emplar.

.4cêrca de mais desenvolvida noticia desta curiosíssima obra, veja-se Brunet (Manuel du

libraire, edição de 1S60, tomo 3.o, cols. 1861 e 1862).

2143— Montlerrier (^.-ií. (íe;. — Lours éléiiierilairc de mathémalitiues purés,

siiivi aune expobilion des principales bianuiies des mathénialiques appli-

quees ; 1'aT.. . Pans,.. . Ib37. {In.pr. áe tosion). ln-8. , 2 vols. de VlII-

õeOlV, e IV-IJOS pHgs. E.

O tomo I é acompanhado de \TI estampas, e o 11 da XII, todas litográficas e impressas

aparte.

2146— Moore ;7't/Wo.'!).— 'Iráveis of an Irish Geiítltruan in search of a religion,

witli notes and illus^trations, by . . , Paris, bav(trp's. , . 1SS5. ln-8." de X-267

pags. E.

Encadernada juntamente está a seguinte obra do mesmo autor: «MEMOIRS of Capit.Tn

Rock, by... Paris, Baudry's... 1S35.- In-S.o de lV-156 pags.

2147— Moraes (/•«•uiidsco ae;.—Cliioriica de Palmeirim ue Inglaterra, Primei-

ra e segunda parte, a que se ajunlão as mais obras do 'mesmo autor. Lh- . j,

boa : Nu OlJicina de íiiii.áo Thuddto teneira. 1780. 111-4.°, 3 tomos de XXIV- J /sJp /Pf?
522-1, 348-2 e 459-1-Õ5 pwgs. E. ,./ '^

As XXIV pags. prcls. do lomo I inserem: titulo; .PROLOGO:: DE FRANCISCO DE
MORAES

li
Autor do Livro, dirigido a Illustrissima

|| e muito esclarecida Princeza

Mào

^i-O
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Dona Ma- ||ria Iffanta de Portugal, filha dei Rey ||
dom Manoel...

|| Copiado da Edi-

ção de Lisboa de 7592.. ; .DEDICATÓRIA I Da Ediçaõ rio Lisboa de 1592. || .Ao Se-

renifsinio Príncipe Alberto Cardeal n Archiduque de Áustria &c.> (subscrita : Ajonjo
Fernaiidez liureiro-) ; e .1 REFAÇÃO 1! DO H EDITOR DESTA IV. El lC,ÂO..

Nac 58 pags. finais do tomo 3.o decorrem, com frontispício próprio: «DIÁLOGOS
||
DE

II
FRANCISCO DE MORAES,

||
AUTOR DE

1|
PALMEIRIM DE INGLATERRA,

1|

COM HUM DESENGANO DE AMOR,
],
SOBRE CERTOS AMORES,

i,
QUE O AU-

TOR TEUE EM FRANÇA
II
COM FiUMA DAMA FRANCEZA

|| DA RAYNHA
||

DONA LEONOR,
li
OFFERECIDOS A |: GASPAR DE FAKIA

|| SEVERIM |l £A£CÍ/-
TOR MOR DO REYNO ^c. lUEscudo d'armas leais portuguesas)

|[
LISBOA : ||

Na
Offici.na Dh SiMÀci luADiiio FERhEiKA.

||
ANNO M.DCC.LXXXVI.

||
Cofli Licença da

Real Meza Censória.*. Estes .Diálogos» de Francisco de Moraes haviam sido im-

pressos pela primeira vez em Évora, por Manoel de Carvalho, 1624, em formato

de S.o.

Excelente e muito bem executada edição, impressa em óptimo papel de linho. Estimada e

já pouco frequente no mercado. Belo exemplar.

2147- .\ A mesma obtei:— Lisboa, Typ. de Andrade e Com/)., 1852. In-S."

peq., 3 vols. de 480, 474 e 404 47-1 p^.gs. E.

Esta edição, tambertr estimada, saiu sob o titulo genérico de: «Obr.is de Francisco de Mo-
raes.

Ácêrca das primitivas edições c da corrtiniraçâo (Partes 3. a a 6.a) deste famoso livro de ca-

vacaria, que Ccrvanles colocou a par do Amadis de Oaula, veja-se, no pteíeute Cata-

logo, o artigo : Fernandes (Diogo).

2148— Moraes (Joié Anydo dp).— ECCOS, QUE O CLARIM DA FAMA DA': POS-

TILHÃO DE APOLLO MONIADO NO PEGAZO, GlHANDO o Universo, para

divulgíir ao Orbe lilerario as peregrinas llores da I oezia Forlugi.eza, com
que vistusanrentt; se ebmallaõ os jaruins das Musas do Parnaso. ACADE-
MIA UNIVERSAL. Em a rjual se lecolliem es ciyslaes mais puros, que os

fairiigeiados Engenhos LusiUinos beberão nas foiiles de HipoLiene, Heli-

cona, e Aganipe. EcCO 1. (e II; LELltAlO AO.NOSSO.Hl. ELlbMWO MO-
NARCHA IJ. JOSEPH I. PuR JOSEPH MARLUELU DE ObíAN. }(^)( LIS-

BOA : Na Ofpc. de Francisco Boi-ges de Souza. Anno de MDCCLXl-LXlI
Com todas as lii-enças necissai iis. In-S.^pei] , 2 vols. de XII IT. (prels.J inums.

e 4U7-I, e IV ÍT. inums. e 4Li7-i pags. E.

Em airrbas as ultimas pags. dos 2 vols. vem unia vinheta que tem no centro a declaração

de que se fica imprinriudo o tomo seguinte; dizendo assinr a do 2.o
; Adverte-se aos

curiosos, que se está imprimindo e terceiro Tomo. Não obstante, este tomo não che-

gou a sair.—O l." tomo é adornado com uma gravura, aberta em cobre, reprodir-

zindo o retr"ato de Camões; e o 2. o, com uma outra gravura representando o imort.al

cantor dos memoráveis feilos de nossos maiores : «O Grande Luiz de Camões, lau-

reado no Parnaso por Príncipe dos Poetas» (Migl Le Bouieux f. 1761). -Murto apre-

ciada e rara.

2149—Moraes Ferreira (^/6iíto J. df).— Dialecto Mirandez, por... 1S9S: Inip.

^ cÂ O X^ deLibmcioda Silva... Lisboa. In-S." de LXXXIV-VllI-108 pags. E.

^^ Estudo interessante e estimado. Illustrado com o retr. do autor, um ruapa da região nri-

randeza (impresso a cores), uma peça de muzica (Dança mirandeza ou dos <paulitos»)

e varias zincogravuras.

2150— Moraes Madureira Feijó (João rfe).— Orthographia, ou arle de escrever,

. ,->, e Proiiuirciar conr acerto. Pura uso do Exc.™" Dnqne de Latoens, pelo seu

J <--' mestre. . Divide-se em três Parles. ..^Lfs toa Occidental, Na Ojficmo ue

Mignel Eodrigitts. . . M. DCC. XXXLX. Com todas as licenças necessárias.

ln-4.'' de VIII 553-III pags. E.

PO
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Obra clássica e, no género, bastante curiosa e estimada. Teve extraordinária vulgarisação

durante o século XVI II, como o demonstram as numerosas edições que, sucessiva-

mente, dela se fizeram.

Segunda edição, já rara. Bom exemplar.

2151 Arte esplicada. Primeira parte. Prlncipios. Segunda impiessflo fí^nca '^'— /S
accrescentada, e emendada pelo seti Auctor. Lisboa Occideyital. Na Ofíicina /WV/i "^ ^
de Nigvel Hodrigues... M.DCC.XXXV-XXXII. In-4.o, 4 tomos em três

vols. E.

A Segunda parte compreende a «SYNTAXE»; o terceiro tomo o «APPENDIZ da Syntax per-

feita» ; e o quarto tomo (Terceira parte) a «SYNTAXE figurada, syllaba, e versos Com
a sua mediçaõ>.

Belo exemplar deste livro clássico e estimado. Raro.

2152-Moraes Pedroso (il/a»niWi.—COMPENDIOU MUSICO, 1| OU ||
ARTE ABRE- _ ^

VIAUA
II
Em que fe contém as regras mais neceíluri;is

|j
DA ||

CANTOBIA- -7<^1«^5^ ^ C»
ACOMPANHAMENTO, E CONTRAPO.NTO

|| í/A»mdo i;
A MAIS ARMONIO-

'T-"'^'

SA
II
CANTORA UO CEO

||
MARIA

||
SANTÍSSIMA || COM O SUBKliANO

r/rr/.O
II
DA

il
ASSUMPG,AÕ

II
Por MANOEL DE MORAES PEUHOSO «

Natural da Cidade de Miranda.
||
(Peq. vinheta ornamental)

||
PORTO: Na

OEQcina de António Alvares Ribeiro Cuimaraens,
j|
Armo de 1769. E á lua

culla impteíla ||
_ -

Ii
Cum licença da Eeal Mtfa Cenforia. .. In-4.° de

IV pigs. (prels.) inums. e 47 nums. (as duas ultimas de ÍNDICE), além

de uma em branco (ultima). E.

Na primeira pag. prel. o tiiulo que fica transcrito acima ; a II em branco ; e nas pags. II

e IV a Dedicatória .a .SOBERANA 1|
KAINHA DOS ANJOS, \' E [j SENHORA DOS

HOMENS » (subscrita no fim : «Voffo luimilde, e indigno fervo. || Manoel de Moraes

Pedrofot),

O texto, mesclado de nuiitos números de musica, compreende como que três parles:

•DA CANTORIA.» (pags. 1 a 12) ; «TRATADO |: DO ||
ACOMPANHAMENTO., (pags.

13 a 23); e «TRATADO DO CONTRAPONTO.» (pags. 24 a 41). De p.ig. 42 a 44

decorrem : «l'RAl ICA || Para fazer hunia Área, Solo, Dueto, ou qualquer Concerto.»;

tVV.kllCk.W Para fazer Hecitativo.y ; ~ PRATICA
\\
Para fazer Sympho/iia.»; e tl^RA-

TICA. Ilibara fazer Minuete.»; e na pag. 45 vem uma «ADVERTÊNCIA NECESSÁ-
RIA.'.

Compendio sem duvida muito interessante. O autor passou desconhecido a Barbosa, que

não o regista na sua Bibl. ias//.—Raro.

2153— Moraes Sarmento (Ignacio Pizarro de],—O Engeitado. Romance Chris-

tão; (Composto por... 1846. P)rio Typ. Commercial. ln-8.° peq. de 229

pags. B.

2154— Moraes Sarmento (Joíio Êrojije/ísfíi de).—Poesias de... Collegidas por

Vários Aiiiiyos seus, revistas pelo A. pouco tempo antes de sua morte,

e dadas á luz por alguns de seus admiradores. Í847. Porto: Typographia

Commercial. ln-8.° de XV11I-247-81-I pags. E.

O titulo no frontispício é guarnecido de um pórtico constituído por pequenas vinhetas

tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas.

i!155— Moraes Silva {António de)— Diccioniirio da Lingua porlugueza, composto

por. . . natural do Rio de Janeiro. Sexta edição, melhonida, e muito ac-

crescentada pelo desembargador Agostinho de Mendoni;a Falcão. . . Lis-

boa, Typ. de António José da Bocha. 18õS. In-4.° gr. ou foi. peq., 2 vols.

de lV-.\IV-XL-93 e IV-1016 pags. E.

As ultimas XL pags. prels. inserem o «Epitome da Granunalica portugueza.»

Bom exemplar; com óptima encadernação (inteira de carneira), bem conservada.

/<í~o
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2156 Historia de Portugal, Composta em inglez por huma Sociedade de

litteratos, trasladada em vulgar com as addKões da versão franceza, e

notas do traductor porluguez,. . . Natural do Hio de Janeiro. Terceira edi-

ção, emendada, e accrescentada de muitos factos interessantes, extrahi-

dos dos Historiadores da Nação até o anno de 1800, com algumas novas

. notas pelo mesmo traductor. Lisboa : Na Impressão Regia. Ánno 1828. Com

licença, ln-8.» peq., 4 tomos em 5 vols. do XVI-372-HI, XI-206-1II, 205 a

449, Mil .S4:í-11 e V-146-I pags. E.

Obra estimada. Edição a mais completa que se tem publicado. RARA.

2157- Morales (Ambrosh rff)- Opúsculos caslellanos de... cuyos originales

se coiiservcin inéditos en la B> ai Biblioteca dei Monasterio dei Escoriai,

ahora por Uj piimtra vez impiesos, ordenados, y anotados con varias no-

/ j/ ticias históricas por el P. Fr. Francisco Valério Cifuentes, Bibliotecário

/[)qÁ o CJ dei diiho Beal Monasterio... A los que se han anadido otros vários re-

cogidos y copiados de algunos libros impressos y manuscritos, y dei Ar-

chivo de la Santa Iglesia de Santiago. Madrid MDCVXCIH. En la Officina

de D. Benito Cnvo. lr\-A.°, ;-i vols. de XIl-47tí; .198, e -jSO pags. E.

O tomo II apresenta o seguinte titulo próprio: -«Noticias históricas sacadas dei Archivo

de Uclês, de sus sepulcros y calenda y dei testamento dei Infante Don Enrique

con un Cronicon hasta ahora no publicado...»; e o tomo IH :-«Ambrosii Morales.

Opuscula histórica, quorum exemplaria in R. D. Laurentii Bibliotheca vulgo dei Es-

coriai custodiuntur : Nunc primum in lucem edita,...»

V Os titulos nos três tomos encontram-se dentro de linda e artística moldura de motivos

alegóricos, gravada em chapa de metal (A'» F.().

O tomo I é ainda enriquecido com uma linda gravura (alegórica) servindo de cabeção e

com uma letra inicial, tudo trabalho do mesmo artista que executou a cercadura que

embeleza os rostos dos três tomos.

Compilação interessante e estimada. Os exemplares são raros ; Salva não possuia ne-

nhum deles.

21b8— Moralistes français. Pentées de Blaise Pascal ; Réflexions et Maximes

de la liochefoiícaiild, suivies d'une réfutation, par M. L. Aimé-Martin

;

Caiactères de La Biuyère; Oeuvres completes de Vauvenargues ; consi-

dériítions sur les moeuis de ce siècle, par Duelos. A Paris, Firmhi Didot

Frères. Libraires, Imprimeurs de VlnstHut de France. . . M DC.CC XXXVIII.
ln-8.0 gr de lV-77ii pags E,

Volume interessante, ilustrado com o retr. de BI. Pascal (gravura a buril, assinada

:

Hopwood SC).

2159— Morand Joscyft.).— Histoire philosopliique des sciences et de la civili-

sation, par. . . Paris: Braconnier et Compagnie. . . 1838. In-8.° de VIlI-614-

II pags. E.

Moratin (D. L. F. rfeV—Origenes dei Teatro espanol.—Veja-se : Teatro es-

puTfl (Tesoro dei). ..

2160- Morato (P. Joíí').—Peças justificativas da doutrina, e autor do livro in-

titulado CONHEÇA O MUNDO OS JACOBINOS, QUE IGNORA, &c. Ou
segunda refutação do novo theologismo colligado com o novo ptiiloso-

phismo para ruina do altar, e do throno... Pelo... Lisboa: Na Ti/p. de

António Rodrigues Galhardo. 18231824. In-8.o de IV 21á-IoOII-79-l38 pags. E.

2161— More (TAoHníi).— Utopia : Containing an impartial hislory of the Man-

ners, Costums, Politic, Governement, &c. of thal Island. Written in Latin

by Sir. . . Translaled inte English By Gilbert Burnet. . , To this Edition is

6"

14^ O
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added... Oxford,, Printed for T. Carnan... MDCCLIIl. In-4.o peq. de

XXXlI-vIII-168-YIH pags. E,

2162— Moreau (/^.).— La destinée de Thomme ou du mal, de Tépreuve et de

la stabilité future, par... Paris: Gaume Frères. . 18õ7. I11-8.» de I\-371-I

pags. E.

2163— Moreau de Jonnès (.iifj-.).— Statistique des peuples de Tantiquité. Les

Égyptiens, les Hebreux, Les Grecs, Les Romains et lesGalois. Economie ^ h yC__

sociale, civile et domestique de ces peupl^s; Territoire; Populalion
; Ra- <S')r~ -^ ^

ces; Gastes et Classes ; Agriculture ; Industrie ; Commeroe ; Ri hesse pu-

blique ; Forces militalres; par .. Paris, Guillaumin et CM, 1851. In-8.°, 2

vols. de VlI-319 e VII e de 320 u 709 pags. E.

Moreira (Fr. Philippe)—SeTm;im. . . no Avto da Fe... em Coimbra...

6bO. — Veja-se : Autos da Fé (Sermões de).

Sermam... No Auto da Fé... de Lisboa... 1645.—Veja-se : ^míos

de Fé (Sermões de).

2164— Moreira Camello (.Iníonio).—PAROCHO ||
PERFEITO,

1|
Deduzido do Texto ^ ^ ^

fancto, & fngrados Doutore.^.
||
PARA A PRATICA DK REGKR,

|| & curar ai- jO>C/^ ^ ^

mas
II
DEDICADO

\\
AO ROM PASTOR GHRlSTO

||
Pello Licenoiado Antó-

nio MoRKíRA CamellO, Abbade do Sal- ||
undor da Villa de Penedono : Ca-

pellaõ das almas do Purgatório : || & Comiflario do fanto Officio. || . . .
||

(Legar de vinheta-marca da Comp* de Jesus, aberta em madeira e lendo

no centro as iniciais: / H Si
||
LISBOA,

|1
Na Oftioina de lOAM DA COSTA.

II II
M. DO. LXXV.

II
Com todas as licenças neceffarias. In-fol. de XL

pags. (prels.) inunis. e 375 nums,, além de uma em branco, fina). E.

As XL pags. prels. inserem : frontispício (pags. I e II) ; «AO BOM PASTOR II CHRISTO
lESVS SALVADOR NOSSO !; DEDICATÓRIA., (pags. Ill e IV) ; . PREFAÇAM
AO LIVRO

II
Aos que o lerem. ], SECÇAM 1.» (pags. Va VII); .PROTESTAÇaM

DO AVTORi; Sobre o que nota digno de reformação: 8í affi acerca 11 dos exemplos

que traz, & das digrefroens. H SECÇAM II.. (pags. VII a XIV e parte da XVj ; .PRE-

LVDIO ;, Aos que procuram, & aceitam o graue cargo de curar almas.
]|
SE-

CÇAM 111.» (desde a restante parte da pag. XV até á XXIX); «SECÇAM IV.
j]

INTRODUCÇAM PROEMIAL H Em que fe dá razaô do liuro, de Tua diuifaõ, & ef-

tilo.» (pags. XXX a XXXIV) ; «TABOADA GERAL DAS MATÉRIAS., (pags. XXXV
a XXXVII); e «LICENÇAS., (pag. XXXIX; a XL em branco).

O texto da obra propriamente dito compreende duas Partes e decorre de pag. 1 a

370 ; seguindo-se nas restantes o «ÍNDICE
|1
DAS MATÉRIAS DESTES TRATADOS.»

Clássico muito apreciado. Edição primitiva, e a única. Multo rara. Belo exemplar.

2165— Moreira de Carvalho (Jeronijnio).- Priuunra parte da Historia do Impe-

rador Larlos Magno, e dos doze pares de França, Traduzida de Casteliiano

em Fortu^iuez com mais elegância paia a nobsa lingua, por.. . Medico do

Partiiío da Universidade de Coimbra. . . Dividida em cinco Livros. (Legar

de vinheta tendo no centro as iniciais do impressor). Lisboa: Na Offcina

de Simão Taddeo Ferreira. Anno de M. DLCC. (1800). Com Licença da Meza

do Desembargo do Paço. Yende-se na mesma Offtcina. ln-8.° peq. de IV-324

pags.

Segnnda parte da Historia. . . Novamente dada á luz, e fielmente

tirada das Chronicas Francesas daquelle ttmpo, com a noticia de feitos fa-

mosos, tanto pelos Pares, como por outros Ca\alleiios. E Offerecida ao

Senhor Manoel Corrêa Vasques. . . Dividida em quatro Livros. (Pequena

J/^
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vinheta ornamental). Ibi., na wesma offi'"- Tip. Anno de M.DCC.XClX. .

.

In-8.° leq. de ò81 p:igs. -A dvas Partfs em jnn vol. E.

Tradução completa, muito estimada. Edição já pouco vulgar. Bom exemplar,

Moreira do Carvalho (3/anoeí).—Veja-se; Henriques de Zuniga {João).— tíis-

toria das fortunas de Sempriles, e Genorodano .

.

2166— Moreira Pita (Manvel).— Poema Afbicamo. . En Cadiz... Ano 1633.

{Du Ironlupieio damos a exacta reprodução foto-zincograjica que segue):

pâ4,â õ
Poema Africano,

SVCESSOS DED
FERNANDO MASCARENAS,
dei Confcjo defu MageíUd^ General

de Cepta , en el difcurfo de feys

anos quelofucdc-»

TanjaE_>.

AL E'XCELE'^T/SSÍMO SE'N07{ 00"^
Ga/par d< Guzmav, Condi àe Olwivel, Diicjue de SanUcar,

dei Confi] o de Eflado de la AJa^eÇad de Felipe ////.

jfi* Caiiallenzp major^y Sumiller d<L^

CurpuSjQ^c,

Mandado imprimir porManuel Moreira Pita, ca

vallcroliidalgòdelacafadefu Magcftad,

natural de Tanjar.

CoN Licencia.
En Cadiz por luafn de Borja.).

Ano 1633.

o original mede nOxiSQmm)

In-4.'' de VIII folhas (prels.) inumeradas e 111 numeradíis na frente. E.

Nas VIII folhas prels. iuums. as seguintes peças : frontispicio (reproduzido acima em «fac-

simile») (frente da fl. I) ; no verso desta folha, ao centro, um brazão d'armas encimado

por coroa ducal e cabeça de dragão alado (Primorosa gnavura a buril em chapa de co-

bre : £<eí«;«da//«.), brazão que está guarnecido por cercadura constituída de peqs.

vinhetas tipográficas de ornamento, simetricamente dispostas ; dedicatória «AL EX-
CELENTÍSSIMO

1| felior Don Oafpar ds Ouzmâ, Con-|lde de Clivares, Duque de
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Sanhicar
II
dei Confcjo de Eftado de Pua Magef- 1| tad...» (subscrita no fim: ^Criado

de V. fífc/e/icia.
II
Manuel Morera Pita..) (fl. II); pequeno proemio tAL LECTOR.»

(é impresso com caracteies itálicos; fiente da fl. Ill); e dez poesias, a saber: *Don

Francifco de Azeiíedo y Atayde, ai y4«íor, ||
S"Nhto.. (verso da mesma 11. III);

'Refpuefta de Manuel Morera Pita, eii nombre dei Autor, \\ por los ml/mos

confonantes. [\SnKiirn,> (frente da 11. IV); De Ruy Dias de França, hidal^o de la

cafa de fu Mageftad, \\y fu Contador. Al /lu/or. 1|
Sonkio.» (verso da mesma ti.

IV) ; 'Del Capitan Antónia de Motales de Silua, Caaallero dei Or\\ den de Chrlfto.

Ai Autor.
II
Soneto.» (frente da 11. V) ; «De fu hijo Chriftoual de Silua Machado,

efcriuano de los Cuê || tos y hazienda de fu Ma^eftad, Cauallero Ittdalgo de \i fu
cafa. Al Autor. SoNt-rn.. (veiso da mesma B. V); *De Nicolas de Sofá, Caualera

hidalgo de la cafa de fu Ma-
\\
geftad. Al Autor. j|

Dkzima.. (frente da H VI) ; iDel

Capitan Vafco Nabo de Míndoça, a dõn Fernãdo Maf- |! careiias General de la

ciudad de Taljar. [[
Sonbto » (veiso da mesma ti. VI); 'De Manuel Morera Pita, a

Don Fernando Maf- ]| carenas, dei Confejo de fu Mageftad. General de la ciudad

de Tanjar.\\SoNíio.> (frente da 11 VU);«Otro ai mefmo fenor ||Sonsio.> (verso da

mesma fl. Vil) j e: tAl Autor, y a Don Fernando Mafcarenas. ||
Soneto. > (frente da

H. VIII ; o verso desta H em branco).

O poema compreende cinco Cantos em verso heróico de oitava de rima. O primeiro canto

(ff. 1 a 22) contem 85 estancias ; o Canto segundo (ff. 23 a 42), 78 ; o Canto tercero

(ff. 43 a 68), 104; o quarto Canto (ff. 69 á frente da 90), 84; e, finalmente, o quinto

Canto (do verso da mesma fl. 90 ao verso da 111), 85.

A impressão, cuidada e nítida, foi executada com caracteres redondos bastante salientes.

Todas as pags. são guarnecidas de dois filetes paralelamente dispostos, tal qual como

se vê na pagina do frontispicio.

Poema muito estimado. O antor, fidalgo da Casa Real, era natural de Tanger, onde nas-

ceu na época em que esta cidade era ainda do dominio pnrtugiiez.

Os exemplares são considerados EXTREMAMENTE RAROS; Inocêncio parece não ter

visto mais de um exemplar, ou seja o existente na livraria de Jesus (actualm»nte da

Academia das Sciencias de Lisboa), que por signa! se encontra deploravelmente deterio-

rado. O nosso exemplar, ao contrario, está optimamente conservado. RARÍSSIMO.

2167— Moreira de Sâ (^íjíoíiío Frcincis.cú).—Çi dia l.ode Dezembro de Ití4it, ou /^/i
Memoria histórica dos snccessos de Portugal desde a morte de el-rei D. ^j6L.U CJ

Sebastião até á feliz acclamação de D. João IV, por. . . Lisboa: Typ. Uni-

versal. . 1861 In 8." peq. de 4S pags. E.

Encadernada juntamente está uma outra produção literária do mesmo autor,

Morell i/i(an Sdp/ts/n).— Veja se: Leilão i Fr Fulgência).

2168-Moreno de Vargas (5ernaie)-DISCVRS0S
|1
DE LA ||

NOBLEZA 1| DE
ESPANA

II
Por Bernabe Moreno de Vargas

||
Regldor perpetuo de la

||
Ciu-

dad de Merida,
||
Corregiilos i anadidos por el mismo Autor.

|j
Al Illvs-

TBIS8IM0 SeSor
II
Arzobispo, Bispo DE LA || CiddaDE DEL Cvzco.

i|
En Ma-

drid, en Casa de Maria de QwTionez || Ano de 1636. Acosta de Pedro Garcia de

Zodruz, Mercador de Libros.—ln-i.° de IV ÍT. (prels.) iniims. e 140 nums. na

frente. E.

O titulo acima transcrito (todo aberto a buril) acha-se dentro de elegante e artística

portada, a qual tem: no alto o escudo d'armas do Bispo de Cuzco ; no lado lateral

esquerdo, a figura de las letras y las armas dan Nobleza ; no lado direito a figura de

el valor y ta riqueza ; e na base o escudo d'arma3 do autor ? (primorosa gravura a

buril, assinada: /, de Courbes Sculpsít.).

As IV ff. prel. compreendem : frontispicio; 'Suma de la Licencia* ; ^Suma de la Tas-

sa.n; 'Fe de erratas^ ; Dedicatória «/4£ ILVSTRISSIMO SEfiOR DON\\Fray Fer-

nando de Vera..,', ; e -^PROLOGO.'
O texto é esmaltado com alguns escudetes (toscamente gravados em madeira) e com um

brasão (veja-se verso da H. 131), de primorosa gravura a buril em chapa de metal.

Obra genealógica interessante e estimada. Multo rara. Bom exemplar. -(Salva, n.<»

3580-82).

Oõ
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I*

ÒO

2169 HISTORIA
II
DE LA CIVDAOE

||
DE MERIDA.

||
DEDICADA A LA

MISMA,
II
POR BERNABE MORENO

|| DE VARGAS, EEblDOR
|| PERPETVO

DEI,LA.
II
Ano (Logar de um agrupamento de peqs. vinhetas ornamentais)

(I) Q 1633.
II
CON PRIVILEGIO.

II II
ES MADRID,

\\
Pob la Vjvda de

ÃLOnso
II
Martin. In 4 < de artislica portada alegoiica, XHI ff. (prels.)

inums., incluindo o frontispício, e 336 nums. na frente (do verso da 329

em diante decorre a «TaBLA DE LAS COSaS MAS NuTABLES.

.

.»). E.

As XIII ff. prels. inums. inserem o seguinte: frontispício; Priuilegio real; Dedicatória

«A LA MVY NOBLE, y Y ANTIQVA CIVDAD DE :; Merida... ; Aprovações e Licen-

ças permitindo a impressão da obra; 'Suma dei priuUegio.» ; 'Suma de la tassa.' ;

'ERRATAS.»; poesias em latim e em castelhano em homenagem da obra e de seu

autor, de vários autores; «PROLOGO..; e •ÍNDICE DE LOS CAPITVLOS QVE
SE CONTIE- \\ neti en los cinco libros de la Historia de la Ciadad de Merida.^.

Além do descrito o volume contem também uma estampa reproduzindo anversos e versos

de quatro medalhas ou moedas. Tanto esta estampa como a portada alegórica que
precede o frontispicio do livro, são gravadas a buril em chapa de cobre (/. de Cour-

bes F.).

Obra estimada e RARA. Salva não a possuía. Bom exemplar.

2170—Moreno Porcol {!'. Framisco)-RETRATO || DE MANUEL DE FARIA
||

Y SOUSA,
II
Cavallero dei Orden Militar de Chrifto, y de

||
la Gala Real.

||

Conii>'ne una Belacton de fua Vida, un Catalogo de ftis Eferitos, y ||
iin fu-

maria de fíis FAugios, recogidos de vários Autores,
\\
POR || D. FRAN'".ISCO MO-

RENO Pi iRCEL ;
II
Aora nuevamente acreícentado con un Juifio Hiltorico,

que com-
||
puzo el Excellpniilflmo Senhor Don Franciíco Xavier dt-

\\ Me-

neies, Conde de la Erizeira.
||
OFfiZÍC/DO 1| AL EXCELLENTISSIMO SE-

NHOR
II
D. LUÍS DE MENESES

i|
Quinto Conde de la Erizeira...

||
(Linda

vinheta ornauienlal, gravada em madeira)
|| LI^^BOA OCCIt^ENTAL, || EN

LA OFFICINA FERRFIRIANA.
|| ||

M.DCC.XXXIII.
1|
Çom todas las li-

cencias nereffnríaí.— In- foi. peq. de XVI pags. (prels.) inums. e 102 nums.,

além de uma inum. e uma em tiranco, fin^iis. E.

Nas XVI pags. prels. encontra-se o seguinte : titulo (impressão alternada a preto e a

vermelho) (pag. I; a II em branco); Dedicatória: «AO EXCELLENTISSIMO SE-

NHOR || DOM luís
II
DE MENESES,

II
Quinto Conde da Ericeira...» (subscrita no

fim pelo impressor: «... Seu menor criado
\\
Miguel Lopes Ferreira.' (pags. III, IV

e V); outra Dedicatória: «/l D. MIOUEL BATISTA DE LANUZA,\\ Cavallero dei

Orden de Santiago... y Protonotario en los Reynos de la Corona de Ara- \\gon...>

(datada e subscrita no fim: -Madrid a pri- il
mero de JuIio de 1650. |tZ). Franclfco

Moreno Porcel.') (pags. VI e VII); uma sextilha, precedida da epigrafe: «MANUEL
DE FARIA ;| Y SOUSA. ;; A LOS LETORES. ||

Hallado por D. Francifco Moreno

Porcel,||£Jí. 6. Põem. 12. Part. 2. de fus Rim.' (pag. VIII); «LICENÇAS.. (Do

Santo Officio. (entre as quais uma de Fr. Manuel de Sá e outra de João Col., ambas

datadas de 1732) -Do Ordinário -Do Defembargo do Paço.).

Na pag. inum. final um SONETO, que tem a antecedé-lo os seguintes dizeres: iDan-

dofe nueuamente a luz la vida de Manuel de Faria y Soufa, èfcrevio Jozeph Soa-

res da Syha Cavallero de\\la Ordem de Clirifto, y Académico de la Academia
\\
Real

de la Hiftoria Portugueza, efte \ SONETO..
É muito estimado este interessante estudo biográfico. Segunda e belíssima edição, nitida-

mente impressa em óptimo papel de linho. Tem uma magnifica gravura aberta em
chapa de cobre (Bernardo F. Gayo Comp. Efecut. Lisboa Occid.J, na qual se vêem

varias legendas; no centro, dentro de oval, o retr. (busto) de Faria e Sousa, e no

alto o brazão d'armas do mesmo escritor; por baixo do retr. os dizeres: «Eman de

Fakia et Sousa H Lufit. Milit Chrifti Regia: q. ||
Dom. íqiies tot Volum. infign.

||

Script. fexa gener.
||
fere obijt 3. lun. ||

1649.» «
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Esta gravura é extremamente rara, pois que em pouquíssimos exemplares da obra apa-

rece ; em sua substituição vem em geral uma outra de desenho diverso, muito infe-

rior, e grosseiramente executada em madeira. Os exemplares acompanhados da bela

gravura que o nosso possue são raríssimos, e por isso muitíssimo mais estimados e

valiosos.

A edição primitiva deste curioso e apreciado trabalho biográfico foi impressa em Ma-
drid, 1650, e constitue um 4." de 88 pags., incluindo a portada, -gravada e com um
peq. retr. de Faria e Sousa. Os seus exemplares consideram-se muito raros. Aparte

a estimação bibliográfica que teem sempre as primeiras edições, a reimpressão que

apresentamos é, a vários respeitos, preferível á edição primitiva.

Rtrtrato dtí Manuel de F;iria e Sousa. .
.— Veja-se: Faria e Sousa {Ma-

/^^ o

nuel) —Império de la China. .

.

2171-IVIorefo (.^í/mííííi).—Comedias. S. ind. de l.. n. de d. (século XVIII). In4.°

12 opi scnlos em nm vol E.

Compreende as seguintes «comedias famosas» : «YO POR VOS, Y VOS, POR OTRO.» //^c^ /^
—LAS TRAVESVRAS DE PANTOJA.»- «LA OCASION HAZE AL LADRON...- /O r^ O (^
.COMO SE VENGAN LOS NOBLES.. SIN HONRA NO AY VALENTIA.. -.EN '

EL MAYOR IMPOSSIBLE, NADIE PIERDA LA ESPERANZA...-TODO ES EN-
REDOS AMOR.. -.EL MARQUES DEL CIQARRAL..-.LOS JUEZES DE CAS-

T1LLA..-«EL DEFENSOR DE SV AGRAVIO..-.NUESTRA SENORA DEL AU-
RORA.. -«LA CONFVSION DE VN JARDIN.»

Colecção interessante de peças teatrais antigas muito estimadas. Bom exemplar.

2172— Morganti fef»iío).^BHEVES
||
liEFLRXOES,

||
SOHRE A VIUA ECONÓ-

MICA.
II
A QUAL CONSISTE

||
NOS CASAMENTOS,

||
NA CRIAÇÃO, E EDU-

CAÇÃO DOS FILHOS,
II
8 em adquirir, e confervar os bens,

||
no que íe

funda a regular lociedade |1 dos honiers
; ||
OFFERhXIDAS

\\
\ N. SE-

NHORA
II
DO MONTE,

II
E ORDENADAS Por BENTO MORtíANTI ||

(Vinhe-

ta tipográfica ornamental)
||
LISROA, M.DCG.LVIlt.

||
l| Na OÍBcina

de JosBPH DA Costa Coimbra : || Com as licnças necefsarias. In-S." peq. de

XVI pags. fprels ) inums. e 127 nnms., afora uma em brani^o. final. E.

Nas XVI pags. prels. o seguinte: titulo (pag. I ; a II em branco); «DEDICATÓRIA [1 A
N. SENHORA

II
DO MONTE., (impressa com caracteres itálicos; pags. II a VI);

•PROLOGO . (pags. Vil a IX ; a X em branco) ; e «LICENÇAS.» (Do Santo Offi-

cio. -Do Ordinário.- Do Paço.).

Livrinho interessante no seu género. Estimado e multo raro. Belo exemplar.

2173— DESCRIPÇAÕ FÚNEBRE, DAS EXÉQUIAS. QUE A BAZIIJCA Pa-

triarchal de S. Marlii dedicou á memoria do FIDELÍSSIMO SENHOR REY
DOM JOÃO V. ESCRITA, E DELINEADA POR BENTO MORGANTI, Bene-

ficiado na mesma Igreja, Com a Or.içaõ Funebre, que n;is mi-smas Exé-

quias recitou o M. R. PADRE MESTRE TIMOTHEO DE OLIVEIRA. Da

Companhia de JESUS,.. OFERECIDO TUDO A' MAGESTADE FIDELÍSSI-

MA DE DOM J( 'ZE' I. Pelos Cónegos da mesma Basílica. LISBOA: Na
OFFICINA DE FRANCISCO DA SILVA. Anno de MDCCL. (1750). Com

todas as licnças necessariís. ln-4.o gr. de VIII ff. (prels.) inums. (para o

front. 6 Dedicatória) e 99 pngs. nums. B.

MagniSca edição, ornada com lindas en-iêtes, letras iniciais, busto (em madalhão) de D-

João V, e 9 gravuras alegóricas, impressas em separado, sendo a primeira, -que re-

presenta o catafalco levantado por essa ocasião na igreja,-em folha de tamanho

muito superior ao do livro, pelo que é desdobrável, tudo trabalho a buril rubricado

pelos exímios artistas : Bento Morgaite e J. Custodias de Sá Inv. & del.,e Mlgi. Le

Boateux. Q. F. L. Debrle, e A. Quillard Scalps.

Exemplar da tiragem especial em papel muito forte, de grandes margens. Apreciada e

Rara.

^S^ào
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2174— Morus i.Thoma$).— \àée. d'une republique heureuse: ou Tutopie de Tlio-

mas Morus, Chancelier d'Angleterre Contenai t le Plan d'une Republique

dont les Loix, les Usages & les Coúlunifs tendent uniquement ;i rendra

hereuses les Socielez qiii les suivront. Traduit en François Par Mr. Guhu-

deville., Et enrichie de Fímufps en Taille-douce. (Peq. vinheta alegórica).

A Amslerdam, Chez François 1'Honerc MDCCXXX. In VI." de uma estampa

alegórica e VI-CIII-1-364 prgs. E.

O texto é adornado com 14 gravuras de pagina, abertas a buril em chapa de metal.—

Estimada e pouco comum.

y^ 2175—Mouliéres (Aiigvsle).—Uaiiuel algérien. Granimaire, Chrestomathie et

y^ -^ L' Lexiqne, par... Paris: Maisonneuve & Ch. Leclerc Édileurs .. 18S8. In-S."

de '28f( pags. E.

2176—Moura Secco l Francisco de).—Anseio. Romance original, por .. Lanu-

/jl
. _ go: Marquei da Bocha— Editor . . 1864. (Typ. do Jornal do Porto). In-S." de

Ax^ <^ 232 pags. E.

Novela apreciada e pouco vulgar no mercado.

2177— Mousinho de Albuquerque (Jonqtiim).—A campanha contra os namar-

y/ y ,7^ raes. Relatórios enviados ao ministro secretario d'estado dos negoinos da

<5% .J C.^ marinha e ultramar pelo Commissario régio da província de Moçambique-

Lisboa: Iwp. Nacional, 1897. ln-8.0 gr. de 176 pags. E.

Acompanhado de cinco mapas, tirados aparte, em folhas de grande formato (desdobráveis).

Mousinho de Albuquerque {L. da S.)—Veja-se: Silva Mouzinho de Albu-

querque,

Mousinho de Albuquerque (Fosco).— Veja-se: Matinivho de Quebedo CasteVo

Branco.

2178-Moyne {P. Pedro).—ARTE || DE HISTORIA,
||
ESCRITO

||
EN LENGVA

FRaM.ESA
II
POR

II
EL PADRE PEniiO MOYNF,

||
de la Compania de le-

svs.
II
Y TRAUVCIDO

||
EN LA CASTELLANA j] POR 1|

EL PADRE FRAN-

Q CISCO GARCIA,
II
de la Compania de lesus, Maestro de

||
Teologia

||
DE-

DICADO II AL EXCELENTÍSSIMO SEfiOR D. MANVEL ||
Ponee de Leon,

Duque de Arces. Auey- H to, y Maqueda, &c. ||
||
CON PRIVILE-

GIO. En Moclrid. En la Imprenta '\ Imperial. Aiio de 1676. In-S." peq. deXL
(a ultima eui branco) pags. (prels.) inums. e "240 nums. E.

Nas XL pags. prels. o seguinte: titulo (emmoldurado por cercadura constituída de peqs.

vinhetas tip. ornamentais, simetricamente dispostas; pag. I ; a II em branco); Dedi-

catória «AL : EXCELENTÍSSIMO SENOR |; DON MANVEL PONCE DE " LEON,
DVQVE DE ARCOS, '| AVEYTO, Y MaQVE-

!;
DA, &c.. (subscrita no fim : «Su me-

nor Capellan.
|i
Francisco Garcia.'

; pags. III a XI) ; «LICENCIA DE SV
|;
Religion.»

(subscrita: losepli de Villaniayor.y ; pags. XII e XIII); ^APROBACION DEL DOC-
II
tor Don Iiian Matheo Lozano, Cura próprio de la Iglesia Parro- II qulal de San

Miguel...^; (pags. XIV a XVI); .LICENCIA DEL |1 Ordinário.» (pag. XVII);

'APROBACION DE EL\\... P. Maestro Fr.\\ Felipe Colombo...^ (pags. XVIII a

XX); Privilegio d".EL REY.> permitindo a impressão (pags. XXI a XXIIl); «FEE
DE ERRATAS.., e -.TASSA.. (pag. XXIV); Certificado de preço, subscrito por

'Gabriel de Aresti.> (pag. XXV); .TABLA|| DE LAS DISSERTACIO- 11 nes, y Artí-

culos, dei Arte de
||
Historia.» (pags. XXVI a XXXIII); e Prologo: d'.ELllTRADV

CTOR
II
AL LECTOR.» (pags. XXXIII a XXXIX).

Livro estimado e muito raro. Óptimo exemplar.
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2179— Mozin (Abbe).—Anecdoles françaises-allemandes zum Uebersc-ken in

beide Sprachen, mit Nachwoisungen aiif die Itkten Auspahem der franz-

dsisi-hen Sprachlehre und des volstadngen Auszugs deiselben, (Abrétjó

coiiiplet de la Granimaire elo.) des. . . StufIgarI und Túbinqen, in der -l. E.

CuUa^schen Buclihandàlung. JS2~. In-8.° de VIII-224-'264 pag.s. E.

Obra curiosa e estimada. Bom exemplar. / ^
2180- Muller (Jpíui).— Hisloire iiniverselle. Oiiviage posthiinie de . Tradiiit /^ d^ C>

de ralUmand par J. G. Hass. Brvxelles. Lovis Hauman et Conp.e 1S34.

In-8.°, :í vuls. de IV IV-49õ, IV-494, IV-4_2 e IV-460 pags. R.

2181 A mesma obra: Avec iin Siifiplénient de[)nis 1783 jiisqii'a nos '^ Ç^/V o
jours. Bmxelh.t: Meline. Cunti el Comaftugnie... 1SJ6. InS." gr , 2 tomos de -'^~~~J~

IV-492 e 491 pags. E.

2l82— Munoz y Romero (Don Tomas).— Diccionaiio bibliográfico-histôrico de

los an'igiios reinos, províncias, ciudades, villas, iglesias y santuários de

Espana, por... Obra premiada poria Biblioteca Naiional .. Mndnd, Im-

prenta y Eslerei t. df M. Rivadtneyra . . 1858. In-fol. perj. de VII pags.

(prtls ) inums. o 329 nnms , com duas coluns. de impressão por pagina. E.

Trabalho, no seu género, curioso e estimado.

2183-Muratori (Jl/.) - BELvTlON
|1
DES

1|
MISSIONS

|1
liU PARAGUAI,

||
Tra- ^ Jio <>>

d\iil de l'ltalien de M. Mor*tohi.
|1
(Logar dam agriipiiniordo de vinlit^las Yy u^/'^

tip. de ornamento)
|| A PARIS,

||
Chez In Vevve Bordelet. Librnire, rw

\\

S. J-trqves, ris-á-ris le Collégi^
|| des Jésuilen, à S. Ignace. 11

^-^^
|| M DCC.

LVII \\ Avec Apfvohalion & Priíilége du Ruí. In-8.^ peq. de fronlispicio e

XXIV-4(i2 pags. nums.. além de III inums. e imia em branco., finais. E.

As pags. prels. I a XII inserem um •AVERTISSEMENT ,, dv Tb<ducteuh.>
; as XIII a

XXIV o .PRÉFACE II D£ VAUTEUR.^ ; e as III inums. finais: a 'APPROBA-
TION.', o «PRIVILEGE DU ROl.y, e a declaração do Registre (subscrita por .Di-

dot, Syndic»). '

De pag. 390 a 402 decorre a «TABLE DES MATIERES.., á qual se segue, como que em
remate, este outro registo da impressão : «/l SENLIS, \]

De 1'Imprimerie de N. Des
RoCQfHS.»

Livro interessante e valioso para a historia do Paraguai e das missões que predicaram

a Fé cristã neste paiz. De pag. 283 a 389 vêem insertas: -LETTRES ',[ du P. Qaetan
Caitíneo, Missionnaire de la Compagiiie de Jesus ; \i

A M. Joseph Catíaneo soti

/rere.» -Muito paro. Bom exemplar. -//'

2184— Murger [Henry)—Le dernier rendez-vous.—La résurrertion de Lazare. /j» ^ C>

Par. . , Varh : Michcl Límj Frères. . . 1856. In-S." de IV-312-4 pag. E.
'

2185— Murillo (D. Thomis áf)-FAVOHES DE DIOS
1
MINISTRADOS POR HY-

POCHATES, Y G.aENO SV INTERPRETE, PRINI^IPES
|| DE LA MEDE-

CINA. 11 GRANDEZAS |l CRÉDITOS, Y VTILIDADES
1|
de la Medecina Grie-

ga, inny vtiles para lodos H
cslados, y lafultades.

||
AVTOfí

\\
El Doctor...

Presbyttro, Medico Com-
1|
plulense . \\

fiEDICASE
\\
AI 'i.uij ExceleutU-

siino íehor Dun Mnnvel Diego Lopez Zuni-
\\
ga Gnznwn Sotomnyor y Mendoçu.

Duque de Bejm\ ^c.
||

. . . 11 ||
(-0N PRIVILEGIO H En Madrid, en la

Imprenta Real, ano ile 1670. In-4 " de XLIV pags. (prels.) inums., 331 — /—>/
nums., uma em briínco e mais IV inums., finais. E. ^ó^ÍJ f3

As XLIV pags. prels. inserem : titulo ; Dedicatória a D. iWanuel Diego Lopez de Zuiiiga

Ouzman Sotomayor y Mendoça (é encimada pelo brasão d'armas deste titular e vem
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no fim datada e subscrita: «Madrid, y Setiembre veinte y seis || de de (sicj mil seis-

cientos y setenta. || B. L. M. de V. E. II El Doct. D. Thomas de W Muritlo lurado.^)

;

Aprobacions \ Licencia; Suma dei Priuilegio ; Fee de Erratas; Suma de la Tassa ;

duas poesias em latim: ^DE DON IVAN MADANO MEDICO, EN.alabança dei

libro, y Autor, que saca à luz, con titulo de...» (é encimada por um brasão d'armas

(do autor da obra ?) ; gravura em madeira) ; e Prologo «AL LECTOR.»
iNas IV pags. inums. finais vem o «ÍNDICE DE LOS AVTORES, ASSI SANTOS, Y

||
Sa-

grados Doctores, y Theologos, como profanos, antiguos, y modernos, y IVledicos, y

de todas facultades,
||
que se citan en esta Obra.»

Livro interessante e muito estimado. Edição bem executada e bastante rara. Bom
e.\emplar.

2186— Mosantius (Jo. Dnn.)—Taítíae chronologiae, quae sacra, politica, belli-

ca, etc, ail omnigf-nam histrvpi mi coraplectuntur, ab orbe condilo ad

annum et post Chrisluin nutuiu MDCCL. Romce, Ex Typ. Joannts Generosi

Salomoiii, M.DCC.L. Infol. oblongo; pags. tarjadas.—Tem junto:

Dissertatlo exhihens specimen apo^ogeticum Tabiilariim chronn-

logi'*ariim Mus.-inlii. etc. S. ind. de I. n. d. da impressão. In-4.°. E.

2187— Musée de la Révolution Française. Hisloire chronologique de la Révo-

liitiori fratígaise, cuUectiun de sujeis dessinés par RaíTet, desliriée a ser-

vir de complènitmt et d illiístration a toutt-s las Histoires de la révolution

(Thiers, Mignet, .Montgaillard, Lacretelle, etc). Bruchelles, Sociélé Typo-

grophqve Bdge, Adolphe WMen et C'«. 1844. In-8." gr. de IY-122 pags. e

62 estampas impressas em separado. C.

Além das 62 estampas impressas aparte, o texto ê ainda enriquecido com outras gravu-

ras, as quais vêem a encabeçar diversos capítulos.

Museu Literário — Veja-se: l.opes {Joaquim José Pedro).



ADIÇÕES E RECTIFICAÇÕES

a esta Primeira Parte do Catálogo

Alvares {P. Francisco).—^tvhahtixít informoífio ias ttrrns òa pvt\tt goiíff...

Desta obra existem versões em castelhano, francês, italiano e alemão, as quais saíram

sob os títulos seguintes

:

Castelhana: -.HISTORIA DE||LAS COSAS DE ETIO-;;PlA; EN LA QVAL SE
CVENTA

|] muy copioramente, el ettado y potêcia dei |; Emperador delia, (que es

el que muchos 1] an penfado fer el prkste ivan) con o- || trás inãnitas particulari-

dades... H /lâ'ora nueuamente traduzido de Portugaez em Casie- \\ Uciria. por el

Padre Fray Tliomas de Padilla. (Marca do impressor ;
gravura em madeira, em

forma de medalhão) : EN ANVERS, " En cafa de luan Steelfio.
II
M.D.LVII.

|1 Con.

Orada y Priuilegio.» . In-8.o peq. de XVIIl ff. (prels.) inums. e 199 nums. na

frente, afora uma em branco, final. — Passados quatro anos fez-se uma reimpres-

são, executada com belos caracteres góticos, a qual foi dedicada a D. Artal Ala-

goy Despes, Conde de Santiago, cujo brazão, guarnecido de lindos ornatos

(grande gravura em madeira), encima o titulo da obra, disposto na parte infe-

rior da frente da primeira fl. do volume, em caracteres góticos de três corpos, e

é como segue

:

' C SiflTt" í" '"5 foffls Sí (PHitn-
II
pin, rit la tiiinl (t cnmta

mutj royiofnmíiitc, ti tftniií t polítin iitl || Em;jernín)r ííclln...—

No fim do texto da obra, por sobre a marca do impressor (gravura em ma-

deira), a subscrição final:- «CE ^ IjOlirm IJ glortíJ ílf ÇiOiS tOllO poôe-

rofn. f iií niipríffn jj
la prcfíntí liiftorin òe ©tliiopia, rn In muij

noblr D linl ffiiu- jl
iinii ií Cnrnfloçn, rn tahx ôc Agortiit Itlillnn

iinprefror ie
\\
liUrís, n roftn it |íligiifl òt guciurs nlins ^apilo

gnfan- 11 íott: iiiírrnSír ôc Jibros uqino ir (Citrngoçit. ^rnliorr
1 a

í>o?r íiíns brl iiirs ír Çrjfrmbrr. Ano 6r mil gutuirntps || rrfrmtn tj

nno.» In-fol. de VIII ff. (prels.) inums. e lífr nums. na frente (a duas cols. por

pag.), e mais V ff. inums. de Çntton e, no verso da ultima, o colofõn trans-

crito acima e a marca do impressor já citada. O texto da QtSttrin propria-

mente dito, decorre nas primeiras IfU das líff ff. nums.; de ti. IfOJ a Itff
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(frente), vem:-(E (Eopin íir íiiuíirns
ll
ffinrtns 5>f nlgmuis pn&ris ij

Ijíriíimioíi
11

íif lit rtimunniit iic ^efií5. lícrcbiíms ri Ano if mil ij

quiiiirulns rimiiiíln ij tin- ro. flc Ins gniiiírs innrnuilnsi, q ôiiis

II
mirftiii fruor nlun rii nuijmciiti.i St In fm- \\

tUi fr intalint, fit Ins

giiôins iirl |U'ij 6c
||
yintugnl, ij ru íl |íri)ita a'l)npon, ij rii

||
In

linrn Sr iSrnffl. Cnii In íifftiiptiou 8
|| Ins unrins Itijrs, ij roftum-

lurs 6r In
i! iinilr 5rl flrnii lUijiio 6c In ffiliinn ||

ij otrnâ ticrrns

imniniiutc 6cf- i|
nibicrlns, rii Jiiic nij iiucuniS 6r gnui6c n6mirncioii

IJ II
lir6Í)ÍrflCÍtiU,

||
IJrrO ||

limij Iltr6n6í
II
rns. ||

.*.— Foí reimpressa nova-

mente :

«...Traduzida de português em Castellano por Miguel de Silves (aliás Tomas
Padilla). Toledo, Pedro Rodrigues, 15SS-, in-S.o de XV-3Ó2-I £f.

A francesa :-.HISTORIALE |i DESCRIPTION ||
DE L'ETH10PIE, !| Contenant vraye

relation des terres, & pais du ' gr.in Roy, & Empereur Pretc-Ian, Parfiette de Tes

II
Royaumes & Prouinces, leurs coutumes... " Auec la table des chofes memora-

àles conte'
li nues eti icellc. |i (Marca do impressor : uma dextra com o compaço e,

em volta, a divisa: .CONSTÂNCIA ET LABORE..; gravura em madeira) II EN
ANVERS, JIDe fimprimerie de Chriftofte Plantin,\\à la Ikorne d'or. '! WíH. ^\

AVEC PRIVILEQE ROYAL.. In-S.o peq. de XVI-341 ff -Do mesmo ano apa-

rece outra edição, ou a mesma, com variante de frontispício :

«HISTORIALE
II DESCRIPTION II

DE L'ETHIOPIE,...
||
(Marca do impressor:

um barco e, em volta deste, a divisa: -IN Dl ES, ART, AC FORTVNA..) || EN
ANVERS,

II
Cliez lehan. Bellere, au Faucon. : 1558.

ii
AVEC PRIVILEGE ROYAL..

In-S.o peq. de XV £f. (prels.) inums., além de uma em branco e 341 nums.—
Cento e dezasseis anos depois dava-se á estampa a seguinte reimpressão:

«Hiftoriale dercription de 1'Ethiopie.. . Paris, 1674, in-fol. de?

Relativamente á edição original propriamente dita desta versão francesa, publi-

cada em Paris, em 1555, na colecção de J. Temporal, veja-se no presente Catá-

logo o artigo-icí Africanas (N.o 1757).

Italiana -.-Lyon, 1556, in-fol., 2 vols. ; Anyers, 1558, in-8.o ;—e : Paris, 1S30, in-S.o.

Alemã :-.|Unrlinftiflrr
II
grricljt |)oit 6rii Jnii6cii/ nurl) || (ÇciftUcljcm

UU1I6 yicUliiljcm lícgiiitcnt/ 6cíí Ã6crl)- H tigcn fuinings iit ffitljio-

yirii/ 6ciin)ir ^ricftcr Do-
|i

l)iui nciiiicn... fo 6crl)nlbcii
ll
fcclis Jnlji'

huignii gc6nclits íJricflrr Jolinns
|| goffc urrljnrrcn niuffcn/ 2luf6rr

íJortu-
II
gnllifrljrn mi& Jtnlinnirrlicit gprnrli || iii 6ns Jlcufrijc gr-

Urnclit/ iin6
1|
juuorn iiir iiii Snirlt || niifgagru.|| *^* \\ m. d. lxvi.

(S. ind. de log. de imp.- Eislebeii) (No fim: .INSÍGNIA lOACHINl HELLERI
|1

Leucopetrsi,
||
(Gravura quadrangular) ; Spertie Pulcra Quare Recta.>). In-fol.,#

«0tB. A primeira linha do titulo é em letras Horeadas e gravada em madeira.—

Reimprimiu-se em Francfort, 1567, também em formato de foi. e em 2 vols.

De todas estas versões e edições é hoje muito raro aparecer quaisquer exemplares no

mercado.

Quanto á interpretação do verdadeiro assunto da gravura que embeleza o rosto da pri-

mitiva edição portuguesa da obra do P. Francisco Alvares, e que até então não es-

tava bem definida, vejam-se as judiciosas considerações que Inocêncio expõe a pa-

gina 24S do tomo IX (2.o do suplemento) do_ Dic. bibliogtaphico.

Anjos {Fr. Manoel do*).—Historia vniversal. . . fn.° 157).

A data da impressão desta obra é de 7652, e não 1625, como por erro tipográfico saiu

indicada.

Barbosa (i4!rfí).—Aratoris. ..—O frontispício desta obra mede 140x114°"°.
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Barbosa Machado {Ignacin).—Fastos políticos e militares. .. (n ° 307).

Esta obra consta de dois volumes, e não de um, como por lapso dissemos ao descre-

vel-a. O vol. segundo, também de formato de foi., contém 2S0 pags.

Barcellos (Fr. Fraitcisco áe\—Sa\\ii\ímp i;ivcis tri\n.i.ihiis. . . (n.°3l1).

Na indicação do logar e data da impressão da obra, onde se lê: MileffimoW Quinqua-

ge f C.
II
/// XV. . . ,— leia-se : Mile í limo

\\
Quingente fiino

\\
Quinquage f f\\lll xv. .

.

CE ffinpitulos í)í rorlfs... (N.» 580 do Catilogo).

No final das notas que acompanham a descrição da obra, onde se lê: «Os exemplares

são EXTREMAMENTE RAROS e de alto valor e apreço. Este nosso acha-se em
óptima conservação...>- leia-se : «Os exemplares são EXTREMAMENTE RAROS e

de alto valor e apreço. Este nosso acha-se em óptimo estado de conservação...»

Carvalho de Parada iAntotiV) de).— Arle de reynar... [n.''%2i^).

Desta obra possue a Livraria Azevedo-Samodães, além do exemplar incompleto que des-

crevemos sob o n.o 625, um outro, completo, e que tem, em vez do frontispício de

composição tipográfica que aquele apresenta, uma linda portada alegórica (gravura

a buril em chapa de metal -primorosamente executada); a meio da parte superior

da portada vê-se o escudo das armas reais portuguesas ladeado das figuras da Fé e

de Marte, que o seguram; no centro, dentro de oval, o titulo da obra; e na base,

por bai-vo do brasão d'armas da autor, alguns dizeres complementares do titulo, e

ainda a indicação do logar da impressão e nome do impressor :-£'m Bucellas Por

Paulo Crasbeck,

As V ff. prels. que o volume apresenta compreendem as seguintes peças : Portada (frente

da II. I ; o verso em branco) ; 'LICENÇAS.^ permitindo a impressão do livro (frente

da ti. II ; verso em branco) ; Dedicatória tAO
;

MVITO PODEROSO REY, E
||
SE-

NHOR NOSSO DOM lOAM O QVARTO DE- [ fte nome, reftaurador da liberdade

II
Portuguefa.» (começa pela formula -iiS£A///0/?.-, e acaba pela data e rubrica do

autor: «... Lisboa 30. de Mayo de 541 || Aiitonio Carvalho de Paradas) (H. 111) ; em
caracteres itálicos, o .PROLOGO AO LEITOR., (frente da 11. IV; verso em bran-

co); e «PROLOGO SOBRE O ASSUMPTO.:' (H. V).-A composição tipográfica de

todas estas peças prels. é a uma só medida, emquanto que a do lexto da obra pro-

priamente dito apresenta duas cols. por pagina.

Relativamente á data certa (16-14) da impressão desta obra notável no seu género, e

também á circunstanjia curiosa de uns exemplares aparecerem com rosto de compo-

sição tipográfica e outros de gravura alegórica, veja-se as judiciosas considerações e

informes que o nosso bom e particular amigo o sr. João Ignacio de Oliveira, mui

distinto bibliófilo cezimbrense, expõe no seu interessante e raro folheto (a tiragem,

destinada sõ a brindes, foi apenas de 59 exemplares,—com um dos quais nós tomos

gentilmente mimoseados) - «Curiosidades Bibliogroficas) —
||
NOTAS

i|
SO-

BRE A EDIÇÃO DA ARTE DE REINAR i\ E AS DA |1 PRIMEIRA PARTE DE LAS
SENTENCIAS ;;

iMPRttssAs por Gekma.n Galhahdo em Lisboa
|I
e

||
Joan Alvarez em

Coimbra
il
1554 E 1555

ii
(Pequena vinheta ornamental) ||

LISBOA
||
Pap. e Typ. Ba-

ptista & C.a|| Praça de D. Pedro, 66, 67, 68.» InSo de 15 pags., além de uma em
branco, final. -O Estudo ou Notas vem no fim datado e subscrito: «Cezimbra—Se-

tembro de 1912. [jy. /. d'Olívàra.'.

Constituições Synodaes do Bispado do Algarve. . . (n." 844).

A edição original, extremamente rara, das Constituições do Bispado do Algarve, execu-

tada com belos caractares góticos, foi publicada com o titulo:—«IL ©OHftttUt-

ÍÕÍ5 ao gispniio íio ^lijarur. No fim do texto : f otj imprrffn u yrcrnití

obra ím o mutj nobre r ("rmprt Irnl tibniic Sc Jisbõn. fiii rnfa &c Cjrr-

iinio ffinlljnr&o imttrimiôor íirl rnj iioffo ftnijor nos 27 Çngofto br

loiVl. Constitue um foi. de X-LXXXIJ ff. nums. na frente.

Constituições Synodaes do Bispado do Fvnchal ... (no 856).

A primeira edição, muitíssimo rara, das «Constituições Synodaes» do Bispado do Fun-

chal, dada á estampa em 1585, saiu com o i\l\i\o:—iConstltui{ões Synodaes do Bis-
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pado do Fvnchal, Feytas & ordenadas por D. ]eronymo Barreto Bispo do dito Bis-
pado. Impressas em Lisboa, de mandado do dito Senlior Bispo, C com licença 6 ap-
provação do Conselho da sacia Inquisifão e do Ordinário. Por Antontojiibeiro
M.D.LXXXV., In-íol. peq. de XVl-lSS pags.

Constituições Synodaes do Bispado da Gvarda. . . (no 838).

A edição primitiva, muito preciosa e rarissima, das Constituições do Bispado da Guarda,

foi impressa, com belos c-iracteres góticos, em 1500 e saiu com o titulo :-CE dCIlf-

Itliiiçõrs rii ffiftntutori frijlss ry uriíciíníios por ijo nimj rrnrriíln) ffitlior

iom ílr&ro llirpn ín 0>Unrtn.— No fim do texto: Jmprf rio rcnSa/amancaJ

2lmio Si mil ro quiiiljcíos. §crtn frirn iiojc Do mrs ftc gctíbro, consta
de um íol. peq.

Corte Real {Jeroiíímo). — Navfrogio e lastimoso svcesso.. . (n.° 916).

Deste Poema fez-se, já no século XIX, unia tradução em francez, que foi publicada sob
o seguinte titulo :-«Naufrage de Manoel de Sousa de Sepúlveda et de Uona Lianor

de Sá. Poême portugais de Hieroninio-Corte-Real, traduit la premiere fois par Or-

taire Fornier Auteur d'une Traduction dos Lusiades. Paris. Carrier, IS44.'- (No
verso da ti. do ante-rosto : Sceaux.- Impr. de E. Dépée.). In-8.o de lV-VlI-422 pags-

Svcesso do segvdo cerco de Div . . (n.° ).

Deste poema existe uma vers.io castelhana, em oitava rima, feita por Fr. Pedro de Pa-

dilha, português, natural da vila de Linhares, junto á Serra da Estrela.**A versão,

que, ao que se diz, nada desmerece do original de Corte Real, foi publicada com o

titulo:

• La Verdadera Historia, y admirable successo dei segundo cerco de Diu, estando

don Juã Mazcarenhas por Capitan, y Governador de la fortaleza. Compvesto por

Geronimo Corte real, y dirigido ai Rey don Sebastian, primero de este nombre. Tra-

ducido en Lengua Castellana, por fray Pedro de Padilla, Carmelita. Impresso en Al-

cala de henares, en casa de Juan Oraeian. Ano M.D.XCV/I.' (1597). In-8.o de VIII

ft. (preis.) inums. e 360 pags. nunis.

Dias Tanco de Frejenal (Vasco).- CE $,0» uciíití triumpljíiíj... (n ° 1059).

Por lapso deixou de mencionar-se que este escritor e impressor do século XVI exercera

a sua arte em Portugal, na cidade do Porto, onde, em 1540, imprimiu a obra do Dr.

João de Barros- ©IptlljO í>r ínftlSoS. (Veja-se, no presente Catalogo, o n.o 339).

Ferreira de Vasconcellos iJoi-í/cj.-C.oniedia Evfrosina .. (n.° 1219).

A edição mais antiga desta bela jóia da literatura dramática portuguesa quinhentista, ci-

tada pelos bibliógraíos, apresenta, segundo Salva, os seguintes textuais dizeres no

frontispício :

Zelotypo. Eufrofina. Siluia de Soufa.
;,
(Vinheta com três figuras, aberta ein madeira)

11 Comedia Eufro j fina. De nouo reuifta, & em
;;
parte acrecêtada. ImpreflaHem

Coimbra.
II
Por loã de Barreyra Impreífor da Vniuerfidade

; ||
Aos dez de Mayo.H

M. D. LX.

Consta de um 8.o peq. de 347 pags. nums., além de uma outi-a com uma estampa

reproduzindo vários personagens, e uma folha em cuja frente (verso era branco) se

lé esle outro registo da impress.io

;

•1 Foy impreffa a prefente obra, em
||
a muy nobre & fempre Leal cida || de de

Coimbra, por loã de Barrey
li
ra emprerfor da vniverfidade. Com

|

priuilegio Real

que nenhaa peffoa
1, a poffa imprimir, nem vender

,
nem trazer doutra parte im-

1|

prefra, fob as penas con- H teudas no Priuilegio.
||
Acaboufe aos dez

ij dias do mes de

II
Mayo.

II
De M. D. LX.

Na primeira das 347 pags. vem o titulo; na 2 o «Proemio ao Príncipe N. S.»; na 3 a

lista das «Figuras da Comedia.»; nas 4 a 12 o «Prologo.» ; e nas 13 a 347 o texto

da obra propriamente dito. De tudo que fica enumerado, só a lista das «Figuras da
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Comedia> é impressa com caracteres góticos. -Desta preciosa edição apenas se co-

nhece o exemplar que pertenceu a Salva.

A edição imediata, publicada um ano depois e impressa com caracteres góticos, saiu

com titulo quasi idêntico ao da precedente. Reza assim

:

Belotljpo, Cufrofínn, gilUtn òe SíUrn. ] (Vinheta gravada em madeira, repro-

duzindo dois dos principais personagens da peça : um cavaleiro e uma dama)
||

®omcíin (Sufrofi- 1| nn. pc lunio reuifln, /f tm pnrti© :| ncrEctntnin.

^gorn nourt- 1 mente imprcffn. i |][piri3ií(a itj muita nlto ri, \ioòt-

rofíi
II
príncipe òom Jnnm 6c íJjrtuiial. — no fim do texto:

U Jmírrn rm (fíuora rm rnfa ò'^\i-
1| brrc a'burflos impffor /^ tmin-

Irira
il
òa tafa iio ffinraíat ^ffaiitc. |lo tim iinbril ôMãOl.

ln-8.0 peq. de 242 ff. inums., ou sejam 3U cadernos de impressão: os vinte e nove

primeiros, de oito ff. cada um, rubricados, no pé da frente das quatro primeiras ff.

de cada um deles : n, n ij, a iij, n iiij -
|, Jtj, ? iij, | tiij a ^, ^ tj, -\ iij,

ík iiij — í, i ij, f iij, i iiij; e o ultimo, de dez ff. : ffi, Cf5 ij, ("> itj,

® iiij, © U. Nas rubricas não foram utilizadas as letras |t e Ç.

Os exemplares desta edição são também extremamente raros ; apenas são conhecidos

três: o do Arquivo da Torre do Tombo, o da Livraria Fernando Palha, e o do Mu-
seu Britânico (este ultimo falho das ultimas folhas).

Pelo exemplar existente no Arquivo da Torre do Tombo, fez-se ultimamente uma nova

reimpressão, a qual foi publicada por ordem da Academia das Sciencias de Lisboa,

a diligencias do súbdito inglês Aubrey Bell, que subscreve uma INTRODU(,ãO que

precede o texto da Comedia (pags. preb. I.X a X.XIII). No frontispício lêem-se os

seguintes textuais dizeres :

.ACADEMIA DAS SCIENCIAS DE LISBOA
i| H MONUMENTOS |1 DA li LI-

TERATURA DRAMÁTICA PORTUGUESA 1| p 1 1| COMEDIA EUFROSINA
1|
DE

I
JORGE FERREIRA DE VASCONCELLOS || ;,

Conforme a impressão de 1561,

publicada por ordem da Academia das Sciencias de Lisboa ;; POR \i Aubrey F. O.

Bell
II
(Marca-emblèma da Academia das Sciencias)

1
|1 Imprensa Nacional de

Lisboa
I,

[; 1919.» In-S.o de XXIlI-361 pags., além de uma em branco, uma com a

rubrica do logar e da data da impressão, outra em branco, finais e um «fac-simile»

do rosto da dita edição de 15ól.

Caso curioso : Na Introdução que precede o texto que se copiou, depois de se aludir a

uma <suposta> edição de 1554 e de se dar noticia das duas edições que descrevemos

acima, chega-se á conclusão de que estas duas edições são, entre si, apenas uma e a

mesma edição, isto é, a de Évora, por André de Burgos, 1561 !

A edição original da versão castelhana de D. Fernando de Ballesteros y Saavedra, Ma-
drid, 1631, foi executada na Imprenta dei Reyno, e consta de um 8.o de ?

— Garcia Moreno, Catálogo paremiotâgico, n.o 59.

Figueira [Xisto).—'^xM òs xt\ax ns Ijorns ranmitrns. i.N." 1237)

Já depois de impressa a descrição que damos desta obra, é que obtivemos noticia da

existência de mais um exemplar completo da ^Tlt 6c rtjnr : — é o que pertence á

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o qual vem excelentemente descrito, sob o

n.o 90, no «Catalogo dos Cimelios» da mesma biblioteca, publicado na capital flu-

minense em 1SS5.

Gomes de Brito (Bfniflj-do).— Historia triígico-maritima. . . (n.''1416).

Na descrição que damos desta obra, a pag. 398 do Catálogo, linha 46, onde se lê: =...

que passamos minuciosamente a descrever :» — leia-se : «... que passamos a descrever

minuciosamente :».

Gonçalves Preto (Sinão),—Patente dos privilégios perpetues...

Temos a rectificar a nossa informação referente a não ser este interessante e raríssimo

documento citado por Inocêncio e Pinto de Matos, pois que, ao contrario, é ele re.
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féfrtlrn''T"°''"°'''°''""''^"'''""'°g"f°^'^°''o respectivo titulo- ..Paten

mem folhas de pape. .nuu.s., ex.stindo um exemplar na Biblioteca Nacional de

Gouvea^jF..J,.o«orf.). -Historia de la vida... de S. ,Iuan de Dios... (n.»

^'
fuiftH^tor^de^f' T''T "'"'^-'-- -'"O"'", publicada sob o ti-

7utf n ' l"''-:
"' ^""' «•• ""^ ''""^ P-'^''-^ ^'^gorica e os retrfdTs

ZJT7 .T ^''"^""'=° ^ Antonmastm (gravura! a buril en c ;pa de"

Tos vm ir- "f'''''*'' ''"^^^=''^*^"'°^' '-' '"^-. ^'^'- das que cilamos, Vin pags. .nums., iina.s, e algumas gravuras, impressas em separado.

lornaca do AiceMspo de Goa. . . (n.o 14o4).
Desta obra temos conhecimento d'uma versão francesa, publicada com o titulo-

« Kom. en la redu-
11
ction des ancicns Chreftiens, dits de S. Tho- li mas de nlur.eurs autres Sch,rmatic,ues & He-

II retiques a fvnion de U vraye Eg^Te Con ||"

I^a.lp . r
'

"" "' ^'^'"^/<^^' -^^ ''Oz-d/-. des Etemites...
f Compofée en

ene bLT? ^ral-' M 'l
'^ ^""'- °--.

"
^' P-- -Te en Efpagnlfpa

TrZ n.; ^l
Ml-

li
noz, & tournée en François par F. lean Baptifte de

II Qlen Docteur en Theologie, tous Religieux|| du mesme Ordre. ,' (Peq vinheta crnamental)
II EN ANVERS,,, Par Hierofme Verduffen, Imprimeur h r , | Aux d. Com-'

~rr:mL\"rn"umr--''^"'-^
"•'•""-• --— 'n-So-L .XEIV ^s.

Brunet cita ainda uma versiio latina, inserta numa obra intitulada

:

'ÍILT'""'^
'J';,'"\Ca=saragustani historia ecclesia: malabarics, cum Diamperitanasyhodo apud ludos Nestor.anos, S. Thoma= christianos nuncupat^s, coacta ab Ale.io

l.turg,a "-alabanca tum dissertationes vari^ : omnia perpetuis animadversionibus il-
lubtrata Romoe, Maynardus, 1745^, in-4.o.

Marco Polo.- Le livre de... (n.° 1962.

Por lapso deixou de dizer-se que desta famosa obra (escrita primitivamente' em italiano
e depois traduzida em vários idiomas) existe também uma versão portuguesa, notá-
vel a vanos respeitos, feita por Valentim Fernandes Alemão, e que veio á luz em
Lisboa, em 1502. A impressão, de uma beleza e nitidez admiráveis, foi executadacom lindos caracteres góticos, sendo esta edição considerada como um dos mais
apreciáveis^ espécimes da tipografia portuguesa primitiva. Os exemplares, verdadeiras
preciosidades bibliográficas, são extremamente raros, mesmo em Portu.^al, onde pa-
rece so existirem o da Biblioteca Nacional de Lisboa e o da Biblioteca Publica de
tvora.

o titulo inserto no frontispício deste precioso paleotipo, encimado por uma gravura
quadrangular reproduzindo uma esfera armilar, reza textualmente assim

:

iilnrro
|] |Jmiln. || CU ijo liura òt |tirolna unirío.

n d (O irnillním ôa
rnrtn íir Ijiiu flriioairs íms ôitas terras.

|| C oiã priíiikflici íirl fífij
itflrr» rrnl;or. tj nrnljiifi fn^n n iiiipríf-

1|
fnm Hífic linro nc Ijo xm\U

íiii tcílollos rr' rcflims ry fnio- 1| rios Irm lictçn íir ilulriudn
||
fcninSrj

r» prnn rõtriian im rnr
li
in íio fni i>ríiiHti)ií. Qn prrço irilr. CfiUn

1 í>t| rrnrs.
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No fim do texto, por baixo da divisa ou marca do impressor, a seguinte subscrição

:

CE â^rubnfr Ija liuro òt Pnrrn pnulo. (fõ l)o liura ôc lUrolno vt- \\ ntta

ou urnrjimio. it nffi mcfmo lia trallním Sc Ijun nulit 6r liiifl
i|
gcnourj

m^l•r^^^^n•. (titc toòcs tfacncrã iins Jiibins. n fíntiçc 11 ôt 8s. .t miiffl-

mtío íinniicllcs q nnnrn onm ;jci-n ns aitns Jitôins. || Slos nuncs roga

rv peço Ijiimilmflr ()iicir« cmè l! irnr ro rorrrgrr Ijo tiiic iiitiios nrljnrí

lio rfcrtUEr. f. nos oombul'
||
írns proiiincins. rcgnos. íiímSrs. ijll)ns.

li; outros roufns inuijfns || ri nõ mcms rm a ôiftõcin 6ns Itgons òt

Ijun trrrn pa outro, gm-
1|
primiiio prr |lnltnlijiu fr niíSrj olnnoõo. ffiut

o uiuijnobrí cibo- 1! í>£ girljon. ffiro òt Itlil /t iiuinijtutos /i &ous ouuos.

^05. quo l| tro bios bo mts iif JíUírínro.

Consta de um volume em folio pequeno de oito folhas (de prels.) inums. e

rtUlij nums. pela frente, ou sejam dezassete cadernos de impressão de oito folhas

dada um : o primeiro (as oito ff. prels.) rubricado, no pé da frente das cinco pri-

meiras ff. : ^ ij (a primeira ti. deste primeiro caderno não apresenta a competente

rubrica 1^), ^ iij, ^ itij, ^ O J e os dezasseis restantes, no pé da frente das

cinco primeiras ff. de cada um dêles, respectivamente : O ij (ã primeira ti. deste se-

gundo caderno do volume competia a rubrica O, porém não a apresenta), O tij, 8

iiij, O V a ft> It ij> <! iij, í) iit}, ([ V. Note-se porém que não ha caderno coma
rubrica }.

As primeiras linhas do titulo, em grandes letras (sobretudo a inicial, de lindo

desenho de fantasia), são xilógras, isto é, gravadas em madeira ; e a composição ti-

pográfica é esmaltada de lindas letras iniciais (gravura em madeira). O texto da pri-

, meira das noventa e oito folhas nums. é encimado por uma curiosa gravura em ma-

deira mostrando um galeão repleto de soldados, e tudo emmoldurado por cercadura

constituída por quatro vinhetas em disposição combinada.

Marques Pereira (iViOio).—Compendio narrativo de peregrino da America...

Na reprodução dos dizeres insertos no frontispício da edição a que pertence o exemplar

que apresentamos e descrevemos não se incluiu, por descuido da tipografia e da

nossa revisão, a data da impressão, a qual, constituindo a linha imediata á que in-

dica o nome do impressor, reza assim:—ANNO MDCCLX.

Mello (D. Francisco Manuel de).—Garta de guia de casados. . . (n.» .'043).

As edições que mencionamos deve acrescentar-se mais uma, publicada no Porto pela

«Renascença Portuguesa-, sociedade editora :-«... Com um Estudo Critico, Notas e

Glossário por Edgar Prestage, Porto, Na Tipograjia da <Renasceiíça Portuguesa»,

1916.*, in-8.0 de 225-111 pags., e uma bela fotogravurà reproduzindo o retr. (copia

de gravura antiga) de D. Francisco de Mello (a quem foi dedicada a «Carta de

Guia de Casados').

O Estudo, as Notas e o Glossário pelo sr. Prestage decorrem, respectivamente, de pag.

9 a 33, 185 a 216, e 217 a 225.

Meneses [Fr. Aleixo df).—Missa qve vsam os antigos christãos de São Thome

do Bispado de Angamalle das Serras do Malaiiar. . . (n." 1454).

Esta Missa de D. Fr. Aleixo de Meneses foi vertida em francês por Fr. Jean Baptiste

de Glen ; imprimindo-se a versão sob o seguinte titulo

:

<La Messe des anciens chretiens dicts de S. Tomas, en l'Evesché d'Angama, ès In-

des Orientales ; repurgée des erreurs & blasphemes du Nestoriasrae. Y premire une

Remontrance Ca- 1| tholique aux peuples du Pays-bas, des fruits & Utilitê de la pre-

cedente Histoire: par F. Jean Baptiste de Glen... Anvers, Par Hierosme Verdus-

sen, 1609>. In-8.o de XI1-124-1I pags.

Relativamente a uma versão latina, veja-se, acima, em-Gouvea {Fr. António de).

14
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Meneses (Sebastião César df).—Summa Politica... (n." 2088)

^'\:Zl
"" """" °"S">aIn.ente em latim, . não .m poreuguês,' como por lapso di.

Mesquita Perestrello (.!/«««./), -Relação summaria da viagem qve fez

vS:Z\m: '"'" (^-"'"•'^'')-">^'-'a tragico-marltima' .!, tÍL' i

A edição primitiva, raríssima, desta curiosa relação, consta de um 4 o de 72 ff no™,na frente, o titulo inserto na frente da primeira fl., reza assim"
" '

'ZT''" /"„?" """'^'"'-
"
""""^'^ """"^ =" "^"'^'"^

"í^ Summario de

Zfr^Z S;r a:„?d*e"^M DÍHf ;. """"-^r
'"'•^Vo/capitão moor

texto, o í«/o/d«. ,Foy impresso em Coymbra por loão de Barreyra Acabou seaos x.„. d,as do mes de Novembro. Anno de M D.LXIIII .

^""íTr"/" ';°'"' ^''^'"P'^'-'!"'= hoje se conhece desta edição primitiva, veia-se omferes ante arfgo que, acerca do autor e da relação, vem inserto sob a e2rafeManoel ds Mesquita Perestrello, a pags. 185-19S do Vol. II (Lisb^ igfsi do .Bo~let,m da Sociedade de Bibliophilos Barbosa Machado...
' °'

Moniz da Silva (4«íonio)._Veja-se
: <E ffionrtitmjíõís í,n ju-

II riríifnm mk-rwrttm M
II ÍJilk Jí Somnr... (n.» 868 do Catalogo).

' ^

"""Tondr ZT'\ '^^l-Me-norial dei. .
.
;_e Notas dei. .. ai Nobiliário deiConde de Barcelos... -Veja-se, respectivamente: Uaohado àa Silva Cas-tro e Vasconcelos (Félix] ;-e Pedro (i).). -Nobiliário ...

"""'S)^"
'"'* '*')-P^^«=^'^^™ <J"« f^^ o.. .-Veja-se: JMrí«« 5a/g«e.Vo (p.

^"TJ^/orilÍtr^-""'
'""""^ ^'"^'^^ "^^ Espana... -Veja-se: Ocan,po



A IMPRESSÃO DESTA PriMEIRA PaRTE DO PRESENTE CATÁLOGO DA
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tadas E descritas as OBRAS DE AUTORES CUJOS APELIDOS, NAS
SUAS LETRAS INICIAIS, VÃO DE A A M, — FOI EXECUTADA

NA Tipografia da «Empresa Literária e Tipo-
gráfica", DA INVICTA cidade DO PoRTO, INI-

CIANDO-SE OS respectivos TRABALHOS EM
Janeiro de 1920. e concluindo-se

A 8 DE Março de
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Vinheta ou marca que vem a meio do verso da ultima folha da obra de Fr. Brás de Banos

— (DspíllTO ie Vfrfeiram— descrita sob o n.o 330.
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